
Översiktsplan Musik Vad ska vi göra? Vad ska du kunna?   

 
Förmåga/årskurs 101 Höst åk 1 

Bekanta dig med musiken 

102 Vår åk 1 

Börja experimentera 

201 Höst åk 2 

Spela tillsammans 

202 Vår åk 2 

Melodi, ackord och rytm 

301 Höst åk 3 

Teori och praktik 

302 Vår åk 3 

Melodier och människan 

401 Höst åk 4 

Variation i våra uttryck 

402 Vår åk 4 

Kompositör till mottagare 

501 Höst åk 5 

Genre och kultur 

502 Vår åk 5 

Showtime 

 

Sjunga 

 

A 

 

Namnsånger 

Rörelsesånger 

Kanon 

Ev. sångtema 

Danslek 

Julsjung 

 

Du kan delta i gemensam 

sång och kan någon julsång. 

 

Dramatisering av visor 

Allsångskonsert 

Växelsång 

Sjunga känslor 

Sjunga starkt/svagt 

Sommarsånger 

 

Du kan delta i sång vid enkla 

framträdanden. 

Du provar även växelsång 

och olika känslor/dynamik. 

 

 

Sånglekar 

Rörelsesånger 

Kanon 

Sjunga starkt/svagt 

Julsjung 

 

 

Du kan delta i unison sång 

och kanon. 

 

Dramatisering av visor 

Växelsång 

Danslekar 

Sjunga känslor 

Sommarsånger 

 

 

Du kan delta i växelsång och 

framträdanden av 

sommarsånger. 

 

Sånglekar 

Stämsång toner 

Kanon 

Lucia 

 

 

 

Du kan härma en något 

längre rytm- eller tonslinga 

och visar olika känslor. 

 

Stämsång melodier 

Växelsång 

Nationalsånger 

Psalmer 

Sommaravslutning 

 

 

Du kan delta i flera former 

av sång och provar enkel 

stämsång. 

 

 

Sjunga upp, olika känslor 

Röstens egenskaper 

Sjunga i smågrupper 

Kanon, jojk, rapp 

Julsånger olika språk 

Juluppträdande för ettor 

 

Du kan delta i röstvård, 

sång i olika genrer, även i 

mindre grupper. 

 

Dans av folk och pop 

Musikteater för ettor 

Sommaravslutning 

 

 

 

 

Du kan delta i olika 

framföranden och kan delta i 

aktiviteter där estetiska 

uttryck samspelar. 

 

Olika nationalsånger 

Genrer i populärmusik 

Sjunga i smågrupper 

Julsånger olika språk 

 

 

 

Du kan delta i röstvård, 

sång i olika genrer, även i 

mindre grupper, och härma 

längre rytm- och tonslingor. 

 

 

Dans i klassisk stil 

Sång i smågrupper 

Melodifestival för treor 

Sommaravslutning 

 

 

 

Du kan delta i dans, 

grupparbeten och inspelning 

av sång. 

 

Spela 

 

B 

 

Maracas dynamik 

C på ukulele 

Pulser och rytmer 

Klapplekar 

Klappa enkla noter 

 

 

Du kan delta i gemensamt 

spel och följer rörelser från 

dirigent i takt. 

 

 

C och Am på ukulele 

Melodi på klangspel 

Rytminstrument 

 

 

 

 

Du kan prova på ackord och 

melodier. 

 

 

Anslagsmönster ukulele 

Klappa/stampa till sång 

Tonrör ackord/melodier 

Julensemble 

 

 

 

Du kan prova ensemblespel i 

mer än en form och spelar i 

takt. 

 

Ukulele prova G7 

Melodispel ukulele/gitarr 

Pulsövningar 

Rytminstrument 

 

 

 

Du kan delta i rytmorkester, 

spela melodier och ett 

ackord. 

 

Spela notvärden på claves 

Ukulele C och G växelspel 

Pulsträning 

Gestalta ”Tigerjakt” 

 

 

 

Du kan delta aktivt i 

ensemblespel, gestaltningar 

och övningar och spela i takt. 

 

Tonrör melodispel 

Melodier på klangspel 

Melodier ukulele/gitarr 

Byta mellan C och G eller F 

 

 

 

Du kan spela melodislingor 

samt byta mellan två ackord. 

 

Spela rytm efter noter 

Gitarr Em och Aadd9 

Melodier på keyboard 

Jembe och världsmusik 

 

 

 

Du kan härma en längre 

rytm- eller tonslinga. 

Du kan följa en enkel 

slagverksstämma. 

 

 

Gitarr Em och A 

Gitarr melodispel 

 

 

 

 

 

Du kan något ackord på 

gitarr och spelar enkelt 

melodispel. 

 

Trummor med pinnar 

Elbas lösa strängar 

Gitarr ackord 

Gitarr anslagsmönster 

Enkla ackordföljder 

 

 

Du kan följa noteringar av 

ackordföljder, rytmer och 

baskomp på lösa strängar. 

 

 

Melodispel på gitarr 

Piano ackord 

Val av fokusinstrument 

Småensembler 

 

 

 

Du kan följa noteringar av 

ackordföljder för 

ackompanjemang. Du spelar 

några ackord och melodier. 

 

 

Skapa 

 

C 

 

Härma/skapa på jembe 

 

 

 

 

Du kan skapa en kort 

rytmslinga. 

 

Ljudsaga 

Rörelsesånger 

 

 

 

Du kan skapa ljud till en 

förbestämd saga och bidra 

till rörelseskapande. 

 

 

Hitta på rörelser i grupp 

Vi skapar egen ljudsaga 

 

 

 

Du kan bidra till skapande i 

grupp. 

 

Melodi på piano 

Härma/skapa rytmer 

 

 

 

Du kan skapa en kort 

melodislinga och en kort 

rytmslinga som andra 

härmar. 

 

Danshatten 

 

 

 

 

Du kan hitta på 

dansrörelser som andra kan 

härma. 

 

Auxy/Launchpad 

Skapa på visslor 

Skapa på piano 

Melodi till given textrad 

 

Du kan prova att skapa 

musik med digitala verktyg. 

Du kan komponera en melodi 

och även skriva ner den. 

 

Skapa enkla melodier genom 

improvisation eller med 

noter 

 

 

Du kan skapa en melodi. 

 

Garageband 

Melodi till en given vers 

 

 

 

Du kan skapa egen musik 

genom att organisera loopar 

och hitta på egna rytm- och 

tonslingor. 

 

 

 

Skapa rytmer med noter 

Skapa en ackordföljd 

Spela in med Garageband 

Komponera en sång/rapp 

 

Du kan skapa en egen 

ackordföljd och göra den till 

utgångspunkt för en 

fungerade komposition. 

 

 

Analysera & samtala 

 

D 

 

Instrumentlek 

Tonhöjd, puls, tempolek 

 

 

 

 

 

Du kan delta i lekar och 

känner igen ett fåtal 

instrument. 

 

Ljust och mörkt 

Starkt och svagt 

Lyssna på instrument 

Peter och Vargen 

 

 

 

Du kan i grupp notera 

motsatser. 

Du kan lyssna på olika 

instrumentljud och samtala 

kring dem. 

Du kan gestalta ett 

musikstycke. 

 

 

Förmågor 

Repris och da capo 

Vad är noter? 

 

 

 

 

Du kan följa instruktioner 

via begrepp och enkla 

noter/pauser. 

Du hör skillnader på 

starkt/svagt, ljust/mörkt. 

 

Lyssna och associera 

Tema 

Instrumentgrupper 

Dur och moll 

 

 

 

Du kan associera till egna 

känslor.  

Du kan att instrument delas 

in i grupper och känner till 

puls, dur, moll. 

 

 

Skriv notvärden 

Repetition motsatsbegrepp 

 

 

 

 

 

Du kan att det finns olika 

notvärden och begreppen 

rytm, vers och refräng. 

 

Rösta i Melodifestival 

Instrumentgrupper 

Lyssna och associera i 

relation till en musikal eller 

ett spel 

 

 

Du kan höra skillnad på dur 

och moll och känner till de 

olika instrumentgrupperna, 

du kan ge något exempel. 

Du kan samtala om hur 

musik används i olika 

sammanhang. 

 

Örat, hörsel och ljud 

Hör olika vokala uttryck 

Taktarter 

Rytmbingo 

 

 

 

Du kan att rösten används 

på olika sätt som vokalt 

uttryck och kan skillnad på 

tretakt, fyrtakt, helnot, 

halvnot och fjärdedelsnot.  

Du kan delta i samtal kring 

hörselvård och musik i 

vardagen. 

 

 

Analysera Eurovision 

Klassiska kompositörer 

Lyssna bas, ackord, melodi 

Rita till musik 

Instrumentgrupper 

 

 

Du kan alla föregående 

begrepp, plus tempo och 

åttondelsnot. 

Du känner till några 

kompositörer och kan dela in 

instrument i sina grupper. 

 

 

Röst- och hörselvård 

Modern musikhistoria 

Genrer 

 

 

 

 

Du kan delta i samtal kring 

hörselvård, vokala uttryck 

och ge exempel på påverkan. 

Du kan även ge exempel på 

genrer och instrument från 

alla grupper. 

 

Kamratbedömning analys 

Måla till musik 

Noter och pauser 

Korsförtecken och b-fört. 

Musikens påverkan 

 

 

Du kan föregående begrepp 

plus dynamik, klang, tonhöjd, 

notvärden och två 

pausvärden och kan 

skillnaden mellan höjningar 

och sänkningar. 

Du kan använda dessa för 

att resonera kring musik 

och ger exempel på hur 

musik påverkar människor. 

 

 


