
UNDERVISNINGSPLAN - SÅNG
I de tre nivåerna får eleven möjlighet att utvecklas efter 
sin egen förutsättning. Undervisningen syftar till att 
ge eleven en god musikalisk grund samtidigt som den 
egna kreativiteten får en bra grogrund. 
 

Genom de olika nivåerna av ämnesplanen får eleven 
bekanta sig med olika musikstilar, samspelsformer och 
musikaliska uttryckssätt. 

Både notläsningskunskaper och gehörsmässig inlärning 
tränas för att ge eleven en  bred palett av möjligheter 
för vidare studier och ett livslångt musicerande.

GRUNDLÄGGANDE 
TEKNIK
Kroppshållning 
Avspändhet i nacke, käkar och läppar 
Andningsteknik, stöd
Utforska röstens omfång och olika klangmöjligheter
Tonbildning
Artikulation
Dynamik, att hålla ton i skiftningen
mellan starkt och svagt 

GEHÖR, PULS OCH RYTM
Inlärning av sånger
Lyssna-härma
Intonationsövningar
Förstå skillnad mellan begreppen puls och rytm
Timing, dvs att ”komma in rätt” i låtens olika partier

MUSIKALISKT UTTRYCK
Förståelse för vad låten handlar om och hur man kan 
använda rösten för att uttrycka detta

GENRE
Visa, pop, soul, musikal 
Eget val/lärarens val

MUSIKLÄRA
Musikaliska former som repris, coda etc 
Begrepp som dur/moll, ackord, tonart och transponera

INSPELNING
Våga lyssna på sig själv, beskriva vad man hör

UTÅTRIKTAD VERKSAMHET
Medverka på elevafton enskilt eller i grupp
samt i grupp vid större konserter

FORTSÄTTNING 
TEKNIK
Kroppshållning 
Avspändhet i nacke, käkar och läppar
Andningsteknik, stöd
Utveckla förståelse för röstens fysiologi
Fortsatt arbete med tonbildning, klangfärg, 
twang och artikulation
Omfång, vad krävs muskulärt för att röra sig i röstens 
ytterområden?

GEHÖR, PULS OCH RYTM
Inlärning av sånger
Lyssna-härma
Intonationsövningar
Timing
Arbeta med att variera rytm och melodi
Wail

MUSIKALISKT UTTRYCK
Fördjupat arbete med att tolka en text
Ta fram olika känslor och stämningar i musiken
genom att variera klang, dynamik och frasering 

GENRE
Vi bygger på med jazz 
Eget val/lärarens val

MUSIKLÄRA
Bygga på kunskaperna om musikens former och symboler
Avläsa notbild och se om melodin går upp eller ner
Ev kunna hitta stödton/ackord på piano/gitarr

INSPELNING
Kunna lyssna på sig själv, analysera, 
vad tycker jag om/vill jag ändra på?

UTÅTRIKTAD VERKSAMHET
Solist på elevafton, sångkonserter

AVANCERAD 
TEKNIK
Kroppshållning 
Avspändhet i nacke, käkar och läppar
Andningsteknik, stöd
Fördjupad förståelse för röstens fysiologi
Fördjupat arbete med tonbildning, twang, 
dynamik och frasering, och att på olika sätt 
kunna variera dessa beroende på genre

GEHÖR, PULS OCH RYTM
Inlärning av sånger
Intonationsövningar
Timing
Fördjupat arbete med att variera rytm och melodi
Improvisation, wail, scatsång

MUSIKALISKT UTTRYCK
Fördjupat arbete med att tolka en text
Ta fram olika känslor och stämningar i musiken
genom att variera klang, dynamik och frasering 
Bli självständig i sin tolkning, vad vill jag uttrycka?
Kunna ”skapa en egen version”

GENRE
Ökad svårighetsgrad i samtliga stilar
Eget val/lärarens val

MUSIKLÄRA
Bygga på kunskaperna om musikens former och symboler 
Använda sig av musikaliska begrepp i arbetet med sångerna
Kunna hitta stödton/ackord på piano/gitarr

INSPELNING
Fördjupad förmåga att reflektera över sin sånginsats
Ha egna idéer om förändringar och fortsatt arbete

UTÅTRIKTAD VERKSAMHET
Solist på elevafton, sångkonserter 
och större konserter 
Företräda sig själv i solistsituationer 


