
	Centralt	innehåll		
ur	läroplan	i	musik	för	grundskolan	åk.	1-3	
När	eleverna	avslutat	årskurs	1	ska	de	haft	möjlighet	att:	
Musicerande och musikskapande 

Sång och spel i olika former: Unison sång, kanon och växelsång samt ensemblespel. 

• Sjunga unisont, växelsång och rörelsesånger samt ges möjlighet att prova att sjunga 
i mikrofon. 

• I rytmikorkester och i spel med boomwhackers spela på minst 3–4 
rytmikinstrument/tonrör tillsammans med andra elever.  

Imitation och improvisation med rörelser, rytmer och toner. 

• Bodypercussion 
• Imitation av rytmer. 

Enkla former av musikskapande, till exempel med utgångspunkt i text eller bild. 

• Skapa text till en given melodi. 

Gestaltning av sånger och berättelser med ljud, rytmer och rörelser. 

• Rörelsesånger 

Musikens verktyg 

Rösten som instrument med variation av rytm, klang och dynamik 

• Sjung växlande starkt och svagt, långsamt och snabbt, glatt och ledset. 

Slagverk, stränginstrument och tangentinstrument med variation av rytm, klang och dynamik 

• Spela minst ett ackord på ukulele. 
• Spela melodi på keyboard med minst 4–5 tangenter. 
• Spela minst ett ackord på keyboard. 
• Spela melodi på gitarr med minst 4–5 toner. 
• Spela basstämma med minst två toner på elbas och/eller gitarr 
• Sitta vid ett trumset. 

 

Rytm, klang, dynamik och tonhöjd som byggstenar för att musicera och komponera musik. 

• Få kännedom om att höga ljudnivåer kan vara skadliga för hörseln. 

Musiksymboler, bilder och tecken 

• Läsa rytmer med hjälp av noter: fjärdedelsnoter, åttondelsnoter och sextondelsnoter. 

 



Musikens sammanhang och funktioner 

Associationer, tankar, känslor och bilder som uppkommer när man lyssnar på musik. 

• Analys av hur musik i film kan påverka hur vi uppfattar handlingen 

Olika instrument från grupperna blås-, sträng-, tangent-, och slagverksinstrument. Hur 
instrumenten låter och ser ut. 

• Få kännedom om hur minst 10 instrument låter och ser ut.  

 

Musik som knyter an till elevernas vardagliga och högtidliga sammanhang, däribland 
nationalsången och några av de vanligaste psalmerna, samt inblickar i svensk och nordisk 
barnvisetradition. 

• Sjunga nationalsången och några vanliga psalmer (T.ex. Nu tändas tusen juleljus vid 
jul och Den blomstertid nu kommer vid sommaren) 

• Aktiv musiklyssning i olika genrer (t.ex. med introtävlingar) 
• Korta föreläsningar på ca. 5 minuter om olika betydelsefulla personer inom musik som 

lever eller levt 

 

När	eleverna	avslutat	årskurs	2	ska	de	haft	möjlighet	att:	
Samma som för årskurs 1 samt med följande tillägg: 

Musicerande och musikskapande 

• Sjunga kanon. 
• Spela minst två ackord på ukulele till en låt tillsammans med andra. 
• Spela minst två ackord på keyboard till en låt tillsammans med andra. 
• Spela minst två ackord på Gitarr till en låt tillsammans med andra.  
• Spela ensemble med minst två ackord i minst tre grupper (t.ex. en tredjedel av 

klassen på gitarr, en tredjedel på sång och en tredjedel på keyboard). 
• Prova på improvisation (t.ex. spela som du vill på de svarta tangenterna till en 

blustolva i F#-dur) 
• Få kännedom om hur minst 15 instrument låter och ser ut. 
• Imitation av rytmer och toner. 
• Testa det vanligaste trumkompet till 4/4-takt och då minst få med båda händerna. 

 

När	eleverna	avslutat	årskurs	3	ska	de	haft	möjlighet	att:	
• Samma som för åk.1 och 2. 
• Spela minst tre ackord på ukulele till en låt tillsammans med andra. 
• Spela minst tre ackord på keyboard till en låt tillsammans med andra. 
• Spela minst tre ackord på Gitarr till en låt tillsammans med andra.  



• Spela ensemble med minst tre ackord i minst fyra grupper (t.ex. en fjärdedel av 
klassen på gitarr, en fjärdedel på sång, en fjärdedel på ukulele och en fjärdedel på 
keyboard). 

• Prova digitalt musikskapande (t.ex. i paint music). 
• Improvisera med rytmer och toner på olika instrument. 

 


