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OM PROGRAMSERIEN 

Syfte och målgrupp 
Dock’n’roll introducerar på ett lekfullt och humoristiskt sätt grundläggande musikaliska begrepp 
för musikundervisningen på lågstadiet. Serien presenterar allt ifrån puls, tempo och rytm till olika 
instrument samt hur rösten och texten påverkar musiken.  Programmen riktar sig primärt till elever 
på lågstadiet, men kan också användas i undervisningen för både yngre och äldre elever.  
 
Syftet med programserien är att erbjuda en musikalisk verktygslåda för att utveckla förmågan att 
lyssna, sjunga, spela och skapa musik. Varje avsnitt ger inspiration till att ta vidare det som händer i 
programmen till elevernas eget musicerande och skapande.  
Lärarhandledningen är tänkt att vara till stöd för den undervisningen.  
 

Om avsnitten 
Respektive avsnitt är 10 minuter.  

1. Betty Beat  Puls – tempo och takt 
2. Kenny Klang  Klang – klangfärg och dynamik 
3. Ronny Rhythm  Rytm – ”sväng” 
4. Tommy Ton  Tonhöjd – höga och låga toner 
5. Vicky Voice  Rösten – olika sätt att använda rösten 
6. Tony Tangent  Sound – olika instrument 
7. Fanny Form  Form – vers och refräng 
8. Nelly Note Noter – notvärden 
9. Wendy Word  Text – göra låt utifrån text 
10. Lenny Live  Framträdande – dans och show 

 

Kopplingar till Lgr11 

 

Musik är en uttrycksform och en viktig del av samhällets kulturliv. Syftet med skolans musikundervisning är att skapa 
förutsättningar för delaktighet i olika musikaliska sammanhang, både som lyssnare och som utövare av olika musikaliska genrer. 
Undervisningen ska bidra till att eleverna får såväl kunskaper i att använda röst, instrument, digitala verktyg och musikaliska 
symboler, som tilltro till sin egen förmåga. Centrala delar i musikundervisningen är att spela och sjunga, skapa och gestalta samt 
analysera och samtala. Programserien tar upp centrala delar ur innehållet i årskurs 1-3: 

- hur rösten som instrument kan användas med variation av rytm, klang och dynamik 
- hur rytm, klang, dynamik och tonhöjd som byggstenar kan användas för att musicera och komponera musik 
- exempel på enkla musiksymboler i form av noter 
- exempel på övningar för sång och spel i olika former, imitation och improvisation med rörelser, rytmer och toner, enkla 

former av musikskapande och gestaltning av sånger 
- exempel på hur associationer, tankar, känslor och bilder kan kommuniceras när man lyssnar på musik 
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Om Dock’n'roll och musikundervisningen 
Varje avsnitt har en tydlig struktur som bygger på att ett musikaliskt begrepp eller en aktivitet 

introduceras. Ett fantasidjur presenteras, som föreställer en artist, och artisten har just detta 

musikaliska begrepp eller fenomen som sitt problem.  

Artisten får i programmet hjälp av flera personer – först skivbolagsdirektör Monika Anderberg som 
förklarar problemet, därefter ljudteknikern som visar en eller ett par övningar inom ämnet och 
slutligen kompletterar Basse i instrumentförrådet med ytterligare någon förklaring eller övning. I 
slutet av varje avsnitt har artisten tillägnat sig den nya kunskapen, går in i studion och spelar in en 
ny låt som låter annorlunda än artistens tidigare musik. 

Avsnitten bygger på två dimensioner som båda är centrala för musikundervisning, dels introduceras 
begrepp och tekniker för att lyssna på och skapa musik, dels erbjuds en ram för att leka med musik. 
Läraren kan alltså både använda programmen för att ta vidare innehållet: ”nu ska vi jobba med puls 
precis som i programmet”, eller leken: ”vi leker att vi är fågeln Vicki Voice som ska spela in en låt, 
precis som i programmet”. Musikutövande i många barns liv består just av lek vilket är viktigt att 
knyta an till. Barn identifierar sig med och härmar artister, de leker att de spelar ett solo på elgitarr, 
att de är musikkändisar med en egen YouTube-kanal, att de är med i en musikvideo och så vidare. 
Man kan jämföra det med att barn kan låtsas att de läser en tidning innan de kan läsa. Att lära sig 
musik innebär både att socialiseras in i en praktik, till exempel att känna till hur man gör som publik 
på en konsert, hur det fungerar att sjunga i en kör eller annat, och att tillägna sig musikaliska 
byggstenar för att kunna lyssna, spela och skapa med. Båda aspekterna är lika viktiga. Byggstenarna 
kan vara just vedertagna begrepp för att beskriva och kommunicera om musiken såsom puls, rytm 
och tonhöjd.  
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Barn har ofta rika erfarenheter av musik redan innan de börjar skolan men behöver samtidigt i 
skolan få tillgång till fler redskap och tekniker, både för att utvecklas och för att kunna vara 
delaktiga i kulturlivet på olika sätt. Detta är en rättighet för barn enligt barnkonventionen. Det 
programserien bidrar med är först och främst byggstenarna – de musikaliska verktygen – och 
läraren kan sedan hjälpa till att sätta in dessa i olika musikaliska sammanhang genom aktiviteter i 
klassrummet.  
          I lärarens förberedelse kan det ingå att söka upp fler musikexempel att lyssna på (förslag på 
sökvägar finns i lärarhandledningen) och även att välja ut låtar att sjunga och spela som knyter an 
till begreppen i programmet. Det kan vara exempelvis att pröva att sjunga en sång med snabb och 
långsam puls. I lärarhandledningen ges förslag på hur man kan använda inspelade bakgrunder att 
sjunga till i vissa fall, men det är också viktigt att sjunga utan inspelat ackompanjemang. Dels för att 
kunna laborera med olika versioner av samma sång, dels för att inspelade bakgrunder inte alltid är 
anpassade till barnröstens omfång. Det kan vara en utmaning som lärare att leda sång i klassrummet 
om man inte själv behärskar ett ackordinstrument som gitarr eller piano, men notera att det även 
går att sjunga utan ackompanjemang!  

 

Om programmen 

Programmen kompletterar andra aktiviteter i klassrummet och kan på så sätt bidra till att skapa en 
gemensam referensram för eleverna och läraren att arbeta utifrån.  
Efter att ett program har visats behöver läraren: 

• hjälpa till att skapa länkar mellan innehållet i programmet och elevernas tidigare 
erfarenheter,  

• erbjuda möjligheter för eleverna att själva få möjlighet att pröva och leka med de innehåll 
som förekommer i avsnitten och  

• bredda innehållet i programmet genom att hämta fler musikexempel från olika genrer och 
kulturer. 

Om hela programserien följs och eleverna lär sig strukturen på avsnitten, som upprepas varje gång, 
kommer eleverna att märka att när djurartisten går ner i källaren i slutet av programmet så kommer 
de få ytterligare tips och förklaringar från Basse i källaren. Här kan man eventuellt pausa 
programmet och fråga eleverna vad de tror att Basse kommer att ge för råd. Det kan vara ett sätt att 
ta reda på elevernas förståelse för innehållet: Hur uppfattar de artistens problem?  



Dock’n´roll. Lärarhandledning. 

6 
 

Om lärarhandledningen 

Till varje avsnitt finns arbetsförslag till undervisningen. Dessa innehåller: 

• betydelsebärande begrepp att uppmärksamma och behandla 
• frågor att behandla muntligen och tillsammans 
• övningar och aktiviteter att göra med eleverna.  

Dessa är inte avpassade att rymmas inom en lektion. Välj det som passar din undervisning eller 
arbeta med flera övningar under flera lektionspass. Övningarna i de avsnittsspecifika delarna av 
lärarhandledningen är öppna och kan utvecklas på olika sätt. Här följer kommentarer till de fyra 
rubrikerna i de avsnittsspecifika delarna: 

Lyssna och diskutera – Här finns både öppna frågor och en del mer riktade frågor (förslag på svar 
ges). En grund för många av avsnitten är att det är ett musikaliskt begrepp som ska 
uppmärksammas. Det är därför viktigt att lyssning blir en central aktivitet i lektionerna. Tala om 
lyssning, pröva att lyssna, sätt ord på upplevelsen, lyssna på fler exempel. Tänk på att lyssning är en 
social aktivitet där det går att ta hjälp av varandra! Att koppla ihop lyssning och rörelse är ofta en 
givande kombination. Lyssna – rör er till musiken – sätt ord på rörelsen och försök på så vis 
uppmärksamma aspekter av musiken. En viktig del av lärarens förberedelse blir att leta efter 
musikexempel, kanske med hjälp av någon streamingtjänst. Det finns oändliga mängder av musik 
att välja mellan, och frågan är vad som passar respektive klass? Vad är känt för eleverna och vilka nya 
erfarenheter av musik vill/bör läraren introducera genom musiklektionerna? Ett tips är att som 
lärare föra logg på de musikexempel som används under en termin och fundera på vilken mångfald 
som erbjuds. Vilka genrer finns representerade? Finns artister med olika kön och etnicitet? Från 
vilka länder kommer musiken? Är musiken ny eller gammal?  

Pröva själva – Här uppmärksammas övningar som finns med i avsnittet och förslag på hur man 
kan bygga vidare på dessa. En grundidé är att knyta de nya begreppen från avsnitten till musikaliska 
erfarenheter som redan är kända för eleverna. Ett exempel kan vara att sjunga en känd sång (något 
från klassens repertoar) med olika dynamik (ett begrepp från programmet). Att kunna sjunga med 
olika dynamik är ett sätt att utvecklas i sin förmåga att sjunga, och något som eleverna ska ges 
möjlighet att lära sig genom skolans musikundervisning. I övningarna vävs moment av sång, spel på 
instrument, lyssning och musikskapande in. 

Med digitala verktyg – Vilken utrustning som finns på varje skola eller i olika musiksalar kan 
variera, men under denna rubrik ges förslag på sådant som kan göras med till exempel datorplatta, 
mobiltelefon eller annan digital utrustning. Det finns en mängd olika programvaror (till exempel 
GarageBand, Bandlab, Audacity och Soundtrap) och i lärarhandledningen presenteras ingen av 
dessa närmare, utan förslagen här ska ses som inspiration för vad som kan göras med den utrustning 
som finns till hands. Flera tips på sökord för att hitta appar som är gratis att använda för olika syften 
ges i lärarhandledningen.  

Utforska vidare – Under denna rubrik finns förslag på övningar som är lite mer sammansatta, 
som kan sträcka sig över längre tid och kan fungera som uppslag till projekt.  



Dock’n´roll. Lärarhandledning. 

7 
 

Avsnitt 1 Betty Beep 
Betty Beeps problem är att hennes musik svajar i tempo. Den saknar 

helt en regelbunden puls. Monika Anderberg vill att det ska gå att 

klappa i takt till musiken – hur ska man kunna spela ihop om ingen 

håller takten? När Betty väl förstått vad puls är får hon en ny 

utmaning, hennes låt ska innehålla ett tempobyte. 

 

Lyssna och diskutera 
 

• Monika spelar upp ett musikexempel och pekar ut pulsen i musiken med en gest, först 
pekar hon med fingret, sedan slår hon med knytnäven. Därefter frågar hon om Betty 
känner musiken. Att visa med kroppen kan vara ett sätt att få andra att ”få syn” på (eller ”få 
upp öronen för”) något man själv upplever i musiken – ett sätt att kommunicera om 
musiken. Det kan bidra till att upplevelsen av musiken blir delad, att andra kan få samma 
känsla som en själv.  
Lyssna till olika slags musik och se på vilka olika sätt det går att gestalta pulsen; att gå till 
musiken, att klappa, att vinka med lillfingret, eller att gunga på huvudet. Låt någon visa sitt 
sätt att gestalta och ge övriga chans att härma, för att se om pulsen kan kännas på olika sätt. 
Hur tyckte du att pulsen lät, och hur tyckte jag? Går det att beskriva pulsen med ord som 
snabb, lätt, trög eller långsam? 

 
• Ljudteknikern har spelat in en baskagge som ska göra det lätt att höra musikens puls. 

Mycket av den musik vi lyssnar på innehåller ett trumkomp som markerar varje pulsslag. 
Går det att höra pulsen i musik som inte har en trumma eller något annat instrument som 
markerar pulsen?  

Ord och begrepp  

Puls  I kroppen är pulsen de blodvågor som hjärtat pumpar fram. På motsvarande sätt 
talar man om att musiken har en puls, en slags beteckning för musikens 
regelbundna utsträckning i tiden, dess regelbundna slag. 

Beat    Det engelska ordet för slag. 

Hålla takten Att följa musikens puls genom att till exempel spela, dansa eller klappa i takt till 
musik, med samma tempo. 

Tempo     Musikens hastighet, eller fart, tiden mellan pulsslagen. 
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• Leta efter annan slags musik, till exempel pianomusik eller sång utan ackompanjemang. Det 
finns många exempel. Ett kan vara det kända pianostycket Gymnopédie No. 1 av Erik Satie. 
Grundrytmen består av en fjärdedelsnot och en halvnot som bildar en tretakt. Går det att 
mjukt klappa en tretakt till musiken, trots att det är ”tomt” på tredje taktslaget? 

 

 

Pröva själva 
 

• I avsnittet sitter de i en ring och skickar en boll mellan sig i takt till musikens puls. Gör den 
här övningen, antingen i helklass eller genom att bilda mindre cirklar. När det blir för svårt 
för Betty tar de till olika knep som ni också kan pröva. Ett är att sänka tempot, antingen på 
samma låt eller genom att välja en låt i ett långsammare tempo. Ett annat sätt, som hjälper 
Betty, är att räkna högt till musiken.  

 

Med digitala verktyg 
 

• Det finns gott om appar som med hjälp av kameran i telefonen kan mäta den egna pulsen. 
Det finns också appar som kan avläsa vilket tempo olika låtar går i (mäts i bpm = ”beats per 
minute”). Experimentera med att först mäta pulsen i viloläge och sedan efter att ha sprungit 
eller hoppat en stund (såsom Basse i källaren gör). Försök att hitta låtar som matchar 
tempot till hjärtats puls, i viloläge respektive i mer fartfyllt tillstånd. Skapa en låtlista med 
låtar som passar att vila till och en låtlista som passar att dansa till. 

 

Utforska vidare 
 

• I avsnittet används analogier med olika djur för att beskriva tempot: långsamt som en 
sköldpadda och snabbt som en hare. Sök efter en låt som innehåller skiftningar i tempo. Lek 
fram en rörelseform/dans genom att en grupp föreställer ett slags djur som bara får röra sig i 
det ena tempot, och en annan grupp får föreställa ett annat djur som rör sig i det andra 
tempot. (Det finns flera exempel på låtar, för att nämna en: ”Live and let die” av Paul Mc 
Cartney och Wings.)  

 
• Lek att ni är Betty Beep som ska spela in en video till sina fans. Försök att sjunga en låt utan 

att hålla er till pulsen. Spela in framförandet på video. Det kan låta riktigt spännande om 
man tar en bekant sång där alla börjar samtidigt, på samma ton, men att alla väljer sitt eget 
tempo och sedan håller ut sluttonen tills alla ”kommit i mål”.  
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Avsnitt 2 Kenny Klang 
Kenny Klangs problem är att all hans musik låter likadan. Han 

spelar bara på instrumentet koklocka och han har bara ett sätt  

att använda rösten – att skrika. Skivbolagsdirektören vill att han 

ska lära sig variera mellan starkt och svagt, använda rösten på 

olika sätt och även använda andra klanger än den från koklockan. 

 

Lyssna och diskutera 
 

• Finns det artister som låter som Kenny Klang på riktigt? Vad gillar du för sångare och hur 
kan man beskriva deras sångstil? Alternativt, presentera ett antal musikexempel med sångare 
som sjunger på olika sätt och diskutera likheter och skillnader. Tips för att välja musik – sök 
på olika genrer såsom hiphop, opera, musikal eller metal för en variation i sångstilar. 

• Kenny Klang har märkt att alla vill att han ska blunda när han lyssnar – varför tror du att de 
vill att han ska blunda? Hör man olika saker om man blundar eller tittar? Lyssna på en låt 
och lyssna sedan på samma låt samtidigt som du ser musikvideon till låten (eller spelfilmen 
eller reklamfilmen). Skiljer sig upplevelsen åt, i så fall hur?  

Pröva själva 
 

• Ljudteknikern visar Kenny Klang hur man kan sjunga en och samma visa på olika sätt för 
att få fram olika uttryck. Välj en sång som eleverna kan sjunga och använd den för att 
experimentera med olika dynamik, till exempel sjunga starkt i början och sedan svagare och 
svagare, eller svagt på versen och starkt på refrängen. Vad låter bäst? Vad vill vi uttrycka 
med låten och hur förstärks det bäst med olika dynamik?  
           Ett tips för att fokusera på att inte bara sjunga, utan samtidigt lyssna, är att låta någon 
ur klassen, eller kanske halva klassen, få sätta sig framför de som sjunger och vara publik, så 
att de som sjunger får en mottagare. Publiken kan då ge feedback. Ett annat sätt kan vara att 
spela in, för att sedan lyssna tillsammans och utvärdera – hördes det att vi försökte variera 
dynamiken? Vad hade Monika Anderberg tyckt om det här? 

 

Begrepp från avsnittet 

Dynamik  Ljudstyrka, variationer mellan starkt och svagt. 

Klang  Ljudets ”färg”, skillnad mellan olika ljud. 
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• Hur kan man variera rösten på fler sätt än genom att sjunga starkt och svagt? Tänk på när 
någon läser en saga. Trollets röst läses kanske med en mörk röst och fågelns röst med en hes 
och kraxig röst. På samma sätt kan man sjunga en visa som har en berättande text med 
varierande röst. Sök på till exempel Mamma Mu och Kråkan, och lyssna på låten ”Vipp på 
rumpan affär” för inspiration. Även inom folkmusik där sångaren ofta sjunger en hel 
berättelse blir detta framträdande och här finns flera exempel. Välj en sång och bestäm olika 
delar av texten där ni sjunger med en annan slags röst.  

 
• Hur kan vi samordna oss i klassen när vi sjunger så att vi har samma dynamik? I körsång är 

det vanligt att en dirigent visar med gester när det ska låta starkt och svagt, när det ska bli 
svagare och svagare, eller starkare och starkare. Sök på YouTube och titta på klipp med olika 
dirigenter (två kända svenska kördirigenter är Cecilia Rydinger och Eric Ericsson) och se 
vad de gör med händerna. Vem i klassen vill pröva att dirigera och visa dynamiken? Låt 
klassen sjunga en sång, och turas om att vara dirigent.  

 

Med digitala verktyg 
 

• Pröva att spela in ljud eller röst i ett musikprogram med inspelningsfunktion och 
experimentera med att lägga på effekter och se hur det påverkar klangen.  

 

Utforska vidare 
 

• Kenny Klang försöker leta alternativa ljud till sin koklocka genom att spela på olika saker i 
sin närhet. Pröva själva att hitta ljud, gärna utomhus. Experimentera med att slå stenar mot 
varandra, lägg pinnar i olika längder mellan två större stenar och slå på – vad blir det för 
skillnad mellan ljuden från olika pinnar (kortare avstånd ger ett ljusare ljud, längre avstånd 
ger ett mörkare). Dokumentera gärna med någon inspelningsutrustning för att kunna 
lyssna och diskutera ljuden i efterhand, exempelvis med röstmemofunktionen på en 
mobiltelefon. Se också avsnittet om Tony Tangent som ger exempel på hembyggda 
instrument. 

 
• Förutom att dirigera dynamiken i en sång kan man pröva att dirigera dynamiken när man 

spelar på ett instrument, till exempel ukulele eller trumma, alternativt genom att göra ljud 
med rösten utan att det är en specifik sång. Lek med klassen att de ska göra så att 
klassrummet förvandlas till en stor stad med hjälp av ljud: några får låta som bilar, andra 
som tickande trafikljus, några som sorlande människor osv. Turas om att agera dirigent och 
styr stadens ljud från den tidiga morgonens tystnad till rusningstrafikens högljudda brus. 
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• När ljudteknikern sjunger sången ”Lilla Snigel” med mjuk röst tycker Kenny Klang att det 
låter som en sommaräng (en liknelse). När han gör sin egen låt i slutet beskriver han olika 
ljud som ”pang” och ”ring” (ljudhärmande ljud). Detta är två olika sätt att beskriva musik, 
dels genom liknelser, dels genom ljudhärmande ljud. Kan du komma på andra 
ljudhärmande ljud? Hur skulle du till exempel beskriva att det låter när vatten forsar, när 
någon åker skateboard eller när någon äter? Lyssna på flera låtar och beskriv hur de låter. Se 
även avsnittet med Tony Tangent när han får inspiration av havet och säger ”blupp, blupp 
– det låter som poesi”. Det är en utmaning att översätta musik i ord. Kanske ger detta 
inspiration till att skriva en dikt? Uppgiften kan vara att skriva ner alla ljudhärmande ljud 
och liknelser som passar till ett musikstycke. Läs upp vad som skrivits ned och hör hur 
orden passar ihop, vad som känns överflödigt och vad som är viktigast. Stryk och korta ner. 
Läs upp – låter det som en dikt?  

 

Det glittrar och glimmar. 

Det låter swisch, swisch, swisch. 

Oooooooh, bom. 

Någon som slår i en dörr.   
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Avsnitt 3 Ronny Rhythm 
Ronny Rhythms problem är att all hans musik låter likadant – han 

sjunger alltid med samma rytm. Skivbolagsdirektören vill att han 

ska hitta sitt sväng, det vill säga pröva olika rytmer som svänger 

på olika sätt. Han får hjälp av ljudteknikern att rytmisera sitt 

namn, och Basse i källaren visar att olika instrument kan spela 

olika rytmer samtidigt. 

 

 

Lyssna och diskutera 
 

• Ronny Rhythms musik är enformig på mer än ett sätt, lägger ni märke till hur? (Han spelar 
inte endast samma rytm hela tiden – han sjunger också hela tiden på samma tonhöjd. 
Jämför med Tommy Ton!) 

 
• Finns det musik som verkligen har samma rytm hela tiden, som Ronny Rhythms musik? 

(Ja, i till exempel visor och psalmer är det vanligt. Klappa rytmen till exempelvis ”Blinka lilla 
stjärna” eller ”Nu tändas tusen juleljus”. Melodin i dessa sånger består av nästan endast 
fjärdedelar och några halvnoter.) För att uppmärksamma hur rytmen i en melodi går kan 
det vara till hjälp att klappa på varje stavelse som sjungs. 

 
• Monika Anderberg vill att det ska svänga – vad tycker du låter svängigt? Är svängigt när det 

går snabbt, när det går att dansa till, när musiken har trummor till? Kan ni i klassen komma 
på en egen bra definition eller något sätt som man kan testa på om en låt är svängig eller 
inte? Kanske är ett sätt att testa om det passar att göra en viss dansrörelse till? Testa gärna er 
”svänger-det-metod” på musik från flera olika genrer!  

 

Pröva själva 
• Basse nere i källaren låter Ronny pröva att spela musikens puls (endast fjärdedelar) på en 

trumma medan Basse spelar andra rytmer på sin gitarr. Detta är centralt för att sätta ihop ett 
komp – att olika instrument kompletterar varandra med olika rytmer.  
Sätt ihop ett trumkomp i fyra fjärdedelstakt: 

 

Begrepp från avsnittet 

Rytm  Sammansättning av korta och långa toner och pauser i musik.  

Jämför med avsnitt 1: puls och takt. 
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• Låt en grupp spela på rytminstrument eller genom att klappa på 1 och 3 
(motsvarande bastrumman i ett trumkomp).  

• Låt en annan grupp spela på 2 och 4 (motsvarandra virveltrumman). 
• Låt en tredje grupp spela alla fjärdedelar (motsvarande hi-hat:en).  

 

 
Sätt sedan samman kompet med en sång och experimentera genom att ändra tempot. 
 

• Ljudteknikern ber Ronny Rhythm att rytmisera sitt namn. Säg elevernas namn och klappa 
till. Se hur man kan säga dem på olika sätt. Ett sätt att hitta betoningen i namnet är att välja 
att klappa endast en stavelse, vilken väger tyngst? (Ce-ci-li-a, eller Ce-ci-li-a?). 

 

Med digitala verktyg 
 

• Lägg till en trumloop i ett musikprogram, eller leta bland färdiga trumkomp på en keyboard 
om en sådan finns tillgänglig i klassrummet (jämför hur Monika Anderberg gör när hon 
förklarar för Ronny i början av avsnittet). Jämför loopar/trumkomp från olika genrer. 
Sjung en sång som klassen känner till med olika trumkomp som bakgrund. Det finns även 
färdiga trumloopar att hitta på YouTube (sök på ”drum loop” och genre (till exempel 
”samba”, ”marching”, ”hip hop”). Sjung till exempel ”Lilla Snigel” till ett sambakomp och 
hör om det svänger. Jämför med att sjunga till en loop med trummor som spelar hip hop. 
Kanske ger det inspiration till att också göra en rapp till låten som får bli vers, medan 
sångmelodin är refrängen? 

 
• Försök att översätta den färdiga trumloopen till sång och ljud (kanske i form av beat box, 

när trumljud görs med munnen) och/eller body percussion (det vill säga att klappa, stampa, 
knäppa med fingrarna och på andra sätt göra ljud med den egna kroppen). Det finns många 
exempel på hur body percussion kan byggas upp på YouTube. Det finns också klipp med 
arrangemang för body percussion som är noterade med animerade noter. Sök på 
”musicograma” för exempel från flera genrer. Detta kan med fördel kopplas ihop även med 
avsnittet om Nelly Note som handlar om noter och notläsning. 

 
• Det finns dataprogram tillgängliga online där man kan skapa och visualisera rytmer. Sök på 

”chrome music lab”. 
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Utforska vidare 
 

• En fortsättning på övningen att säga sitt namn och klappa till kan vara att pröva med andra 
ord, till exempel frukter (apelsin och banan låter kanske svängigare än till exempel äpple och 
päron?). Översätt från tal till klapp, och från klapp till rytminstrument. En grupp spelar 
”apelsin” på claves, en grupp spelar ”banan” på maracas, en tredje grupp spelar ”äpple” på 
en trumma. Sätt ihop till en ”fruktsallad” i form av en rytmorkester med bilder som 
notation.  

 

 
• Dokumentera gärna genom att spela in och utvärdera hur det lät, eller lek att ni ska skicka in 

inspelningen till Dock’n’roll studio för att se om Monika Anderberg vill teckna 
skivkontrakt med er klass? 
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Avsnitt 4 Tommy Ton 
Tommy Tons problem är att all hans musik är entonig – han 

varierar aldrig tonhöjd. Monika vill att han ska få in fler melodier 

i sina låtar. Hon förklarar genom att visa med notskrift som visar 

höga/ljusa och låga/mörka toner. Basse i källaren förklarar att 

det finns tolv olika toner och till slut klarar Tommy att sjunga en 

låt med både höga och låga toner. 

 

Lyssna och diskutera 
 

• Ljudteknikern förklarar att det är lätt att blanda ihop begreppen för tonhöjd med dynamik. 
Hög och låg tonhöjd skulle också kunna syfta på hög och låg volym (dynamik). På det viset 
kan det vara enklare att säga mörk och ljus (tonhöjd) och stark och svag (dynamik). Visa 
genom att spela på ett instrument, eller genom att sjunga före och därefter diskutera vad 
som kan benämnas som mörkare, lägre, svagare, ljusare, högre och starkare. 

 
• Lyssna efter om tonstegen i en melodi går uppåt eller nedåt. Det är ett sätt att träna sitt 

gehör och sin förmåga att urskilja toner. Spela en enskild ton, förslagsvis på ett piano. Spela 
därefter en annan ton. Låt eleverna lyssna och peka uppåt om tonhöjden höjdes och nedåt 
om den sänktes. Detta kan vara lätt när det är stora språng och svårare när det är små språng. 

 
• Studera också noterna för en sång som klassen brukar sjunga. Jämför med hur melodin 

låter. Finns det några stora tonsprång uppåt eller nedåt, finns det några ställen där melodin 
är entonig eller upprepar samma tonhöjd flera toner i rad? 

 

Pröva själva 
 

• Ljudteknikern visar en övning som ibland används som röstuppvärmningsövning för 
körsångare. Att låtsas plocka potatis långt ner i jorden går ut på att hitta det mörka registret 
i rösten. Att plocka äpplen högt uppe i träden är för att hitta de ljusa tonerna. Utforska 
vilket som är din högsta och lägsta ton, jämför med pianot för att hitta vilka toner ni når. 
Vem i klassen kommer till högst ton? 

 
• En annan röstuppvärmningsövning för att träna på att hitta hela sitt röstregister, men som 

också innebär träning att lyssna på varandra, är att låtsas vara surrande myggor. Kören får 

Begrepp från avsnittet 

Tonhöjd En tons frekvens – täta svängningar ger en hög ton,  
långsamma svängningar ger en låg ton. 
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glida runt på ett mm-ljud. En dirigent visar med armarna att det är fritt för alla att glida 
runt, högt upp och långt ner. När dirigenten ger tecken att stanna så får klassen försöka 
mötas på en och samma ton. Vilken ton det är bestäms inte på förhand. Vänta tills alla 
hittat till en gemensam ton, det vill säga låter unisont. Därefter startar dirigenten upp fria 
mm-ljud igen, och ger sedan tecken att hitta en ny gemensam ton. Kanske högre upp eller 
lägre ner denna gång? 

 
• Vad händer om man tar bort melodin i en sång och sjunger på samma tonhöjd? Sjung en 

känd sång och behåll text och rytm, men ta bort variationen i tonhöjd – sjung bara på 
samma ton såsom Tommy gör. Hur låter det? 

 
• Se också avsnittet med Nelly Note och jämför med förslag på hur en egen melodi kan 

komponeras. 
 

Med digitala verktyg 
 

• Sök på appar med namn likt ”voice changer”. Med sådana appar kan man spela in sin röst 
och sedan ändra tonhöjden. Testa genom att låta ett barn spela in sin röst, och få den att 
låta som en vuxens röst. Vad händer med tonhöjden? (den sänks) 

 

Utforska vidare 
 

• Monika tycker att musiken blir för tjatig om samma ton upprepas hela tiden. I början av 
1900-talet grundade en kompositör som heter Arnold Schönberg en teknik för att skriva 
musik som man kan säga bygger på maximal variation: tolvtonsmusik. Som Basse förklarar 
för Tommy så finns det totalt 12 olika toner (detta gäller för den västerländska 
musiktraditionen där man delar in skalor i hela och halva tonsteg, i arabisk musik och inom 
genren jazz förekommer även toner mellan dessa tonsteg som kallas kvartstoner, vilket ger 
fler tonsteg). I tolvtonsmusik bygger man upp en serie där alla tolv toner måste förekomma 
innan någon får upprepas. Lyssna på hur det kan låta. Sök på tolvtonsmusik eller till 
exempel kompositören Anton Webern. Många uppfattar denna slags musik som 
”obegriplig”. Att det finns tydliga upprepningar i tonhöjd (även om de inte är så extrema 
som i Tommy Tons låtar) kan alltså även vara en fördel om man vill skapa en hit! Pröva att 
skapa en tolvtonskomposition genom att ge eleverna var sin ton. Använd olika instrument. 
Peka ut hur tonen spelas på detta instrument. Ställ er i en ring eller på en rad och spela 
tonerna i den ordning ni står. Experimentera med kompositionen genom att byta plats med 
varandra och lyssna vad som låter bäst. 
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Avsnitt 5 Vicky Voice 
Vicky Voice gör endast instrumentalmusik och Monika Anderberg 

vill att hon ska lägga sång på låtarna. Monika förklarar att man 

kan använda rösten på flera olika sätt, till exempel att waila, 

growla, joddla eller rappa. Man kan också skrika och viska. 

Monika tycker att det viktigaste inte är hur hon sjunger utan att 
hon sjunger. Ett problem som Vicky har är att hon får 

prestationsångest – ”tänk om jag inte kan sjunga?”. 

 

Lyssna och diskutera 
 

• Monika Anderberg säger att det inte spelar någon roll hur man sjunger, det viktiga är att 
man sjunger. Håller ni med? Finns det sångröster som ni tycker är vackra, respektive fula? 
Finns det tillfällen när det är viktigare än annars att sjunga fint? Diskutera också gärna när 
eleverna i sitt vardagsliv möter sång. När hör de någon sjunga förutom på inspelningar och 
när sjunger de själva? Har de föräldrar som sjunger för dem, brukar de sjunga på fester, är 
någon med i en kör? 

 
• Hur låter wail, growl, joddel och rap? Lyssna på sångexempel och försök beskriva skillnaden 

i sättet att använda rösten. Det kan också vara intressant att fundera över vem det är som 
sjunger, och varför de sjunger just på det här sättet. Har det med budskapet i musiken att 
göra? Vad väcker de olika sångsätten för reaktioner? 

 
• Varför sjunger man i mikrofon och vid vilka tillfällen? Notera att man inom till exempel 

opera inte använder mikrofoner utan sångarna kan ändå höras över en hel symfoniorkester 
som ackompanjerar. 

 
• Vicky säger att hon är rädd för att misslyckas. Har ni känt likadant? Vad skulle ni vilja ge för 

tips till Vicky för att komma till rätta med sin nervositet? 
 

Begrepp från avsnittet 

Waila Ett sätt att sjunga när man glider runt på tonerna, vanligt inom jazz, blues och     
gospel. 

Growla Ett sätt att sjunga med strupen som använts i olika folkmusiktraditioner, men som 
nu är mest känd inom aggressiv hårdrock som till exempel death metal. 

Joddla Sjunga med snabba växlingar mellan mörkt och ljust klangläge i rösten. Sångsättet 
kommer från Österrike men är även vanligt inom country som kommer från USA. 

Rappa Talsång 
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• Vilka appar för musik använder eleverna? Det finns sådana där det är vanligt att användare 
filmar sig själva när de mimar till musik, det vill säga de låtsas att de sjunger istället för att 
sjunga. Hur kommer det sig att det har blivit så populärt att mima till musik?  

 

Pröva själva 
 

• I avsnittet får Vicky hjälp att sjunga genom att ljudteknikern sjunger före. Detta kallas 
växelsång, eller call and response, och är en känd form inom musik, särskild inom vissa 
musikstilar med rötter i afrikansk och afroamerikansk musik som till exempel gospel. 
Sångaren i gruppen Queen använde sig av växelsång för att få med sig publiken. Sök på 
Queens framträdande på konserten Band Aid från 1985. 7 minuter in i konserten sjunger 
Freddie Mercuri korta fraser och hela publiken härmar. Pröva att göra som Queen: En 
sjunger före, de andra härmar.  Andra exempel på call and response att lyssna på, och kanske 
pröva att sjunga med i, är ”Minnie the moocher” (Cab Calloway) eller ”Hey Baberiba” 
(Rockfolket).  

 
• Basse ger tips om att sjunga på olika sätt och med olika känslor. Välj en bekant sång och 

sjung till en tänkt publik, antingen någon ur gruppen som får lyssna, eller ett gosedjur som 
får föreställa åhörare. Vad vill ni med publiken? Skrämma, uppmuntra, trösta, söva eller 
skälla ut dem? Pröva att sjunga sången till publiken och samtidigt gestalta den med hjälp av 
något av dessa verb. Hur påverkar det rösten?  

 

Med digitala verktyg 
 

• Lägg effekt på sången i ett musikprogram. Se även tips till avsnitt 4 Tommy Ton. 
 

Utforska vidare 
 

• Det går att utveckla övningen att en sjunger före och de andra sjunger efter genom att 
använda en kompbakgrund. Spela själv eller använd en färdig inspelning, sök till exempel på 
”background blues fast”. Stå tillsammans i en ring och börja med att lyssna efter takterna i 
musiken genom att räkna till fyra. Gör först call and response med rörelser: en förebildar en 
rörelse i en takt, i nästa takt härmar alla rörelsen. I ytterligare nästa takt är det nästa person i 
ringen som visar en rörelse, i nästa takt härmar alla. Ett tips är att i början hålla det mycket 
enkelt, till exempel klappa fyra gånger, vinka med handen i takt till musiken, stampa med 
foten, eller liknande. Gå sedan över till att göra samma sak med rösten: en sjunger eller gör 
ett ljud med rösten, de andra härmar. Tänk på att uppmuntra till lekfullhet – det går ut på 
att hitta sätt att använda rösten, så passa på att ryta som ett lejon, tjuta som en åsna, låtsas 
att ni är Ariana Grande, bara säga ”blaj”, och så vidare. 
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Avsnitt 6 Tony Tangent  
Tony Tangents problem är att han bara använder ett enda instrument. 

Monika Anderberg vill att han ska utveckla sitt sound. Hon förklarar 

att det finns olika instrumenttyper som blåsinstrument, sträng-

instrument och tangentinstrument. Ljudteknikern och Basse 

försöker på olika sätt introducera Tony för nya instrument. Till  

slut hittar han ett han gillar. 

 

Lyssna och diskutera 
 

• Att kunna spela ett instrument kan vara en viktig del av ens identitet. Tony är väldigt fäst 
vid sin rakamascha. Är det någon i klassen som spelar ett instrument? Vill någon ta med sitt 
instrument till skolan och visa? Alternativt filma sig själv spelandes och visa i skolan. 

 
• Historiskt sett har vissa instrument bara spelats av män och andra instrument har 

förknippats mer med kvinnor. Lägg till exempel märke till könssammansättningen i ett 
rockband. Varför tror ni att det ser ut så? Hur kan man förändra detta så att alla får samma 
chans att spela olika instrument? 

 
• Lägg märke till inledningen av avsnittet: en symfoniorkester spelar i bakgrunden och sedan 

ropar Tony ”rakamascha-solo”. Även ljudteknikern säger att hon har spelat in trummor och 
gitarr som ett komp och vill att Tony ska spela ett soloinstrument till det. Inom den 
västerländska klassiska musiken kallas det konsert när ett instrument har en extra 

Begrepp från avsnittet 

Blåsinstrument Tonen genereras av att man blåser i instrumentet, till exempel 
trumpet eller flöjt, så att luften strömmar genom ett rör. 

Stränginstrument Tonen genereras av att en sträng vibrerar, till exempel gitarr eller 
ukulele som man knäpper på, eller fiol och cello där man drar med en 
stråke över strängen. 

Klaviaturinstrument Instrumentet har tangenter, till exempel piano eller cembalo. 

Elektroniskt instrument Toner och ljud genereras med digital teknik, till exempel synthesizer 
eller trummaskin. 

Slagverksinstrument Ljud genereras av att man slår på instrumentet, så att till exempel ett 
trumskinn vibrerar. 

Sound  Ljud 
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framträdande stämma och en orkester ackompanjerar. Lyssna på några konserter och se om 
ni kan urskilja vilket instrument som har solot. Sök på till exempel Haydens trumpetkonsert 
eller Mozarts klarinettkonsert. Observera att introt innan solisten börjar är ett par minuter 
långt! Mängder av instrument spelar, men hör ni när solisten kommer in?  

 
• Hur låter solon inom andra genrer? Lyssna gärna på exempel från jazzen. Hur låter ett solo 

av en jazztrumpetare? Sök till exempel på Louis Armstrong, jämfört med solisten i Haydens 
trumpetkonsert. Alternativt sök på solon i rockmusik, som Jimi Hendrix eller nyare 
exempel inom hårdrock. 

 
• Tony har gjort några egna instrument. I vilken kategori (se faktaruta med olika 

instrumenttyper) skulle Tonys instrument ”rickibicki” och ”flackymacka” passa in? 
 

Pröva själva 
 

• Bygg egna instrument. Pröva att spela på flaskor som i programmet, det vill säga bygg en 
”tackysnacky” som ljudteknikern kallar det. Slå på flaskorna med olika mycket vätska i för 
att upptäcka att det blir olika tonhöjd. Det går att ”stämma” flaskorna så att det går att spela 
en melodi. Ju mer vätska i flaskan ju högre ton. 

 
• Finns det möjlighet att få pröva olika instrument? Finns det olika slags blås- och 

stränginstrument på skolan? Om inte kan en möjlighet vara att ta kontakt med en musik- 
eller kulturskola i närheten för att undersöka möjligheten att låta eleverna få en levande 
instrumentdemonstration. 

 

Med digitala verktyg 
 

• Om ni har tillgång till en keyboard i klassrummet lyssna igenom vilka ljud som finns i 
ljudbanken som inte påminner om ett analogt instrument. Hur kan man beskriva ljudet om 
det inte liknar ett stränginstrument eller ett blåsinstrument? 

 
• Om ni har tillgång till musikprogram där instrument kan spelas in kan ni pröva att lägga en 

effekt på inspelningen och lyssna efter hur detta påverkar soundet. Ljudtekniker och 
producenter kan göra mycket med musiken efter att den är inspelad. Exempelvis kan man 
rätta till alla mindre fel så att sången aldrig är falsk och alla rytmer blir helt exakta. Ibland 
blir en grupp känd för just sitt speciella sound, sin ljudbild. Experimentera i 
musikprogrammet med att reglera volymer på olika kanaler, samt genom att lägga på 
effekter. Ändras ljudbilden? 

 
• Musikproducenter och bloggare lägger ibland ut filmer där de förklarar hur de arbetar med 

soundet i sina låtar. Dessa kan vara svåra att förstå då många facktermer används för att 
förklara, och filmerna är ofta på engelska. Men det kan ändå vara intressant att se något 
exempel för att få en inblick i hur de digitala verktygen används för att skapa musik. Sök på 
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”pitch correct example” eller ”real voice vs autotune” för att få demonstrerat vad som kan 
hända med ljudet av en inspelad röst när den bearbetas i ett musikprogram. Sök på ”studio 
session” och någon känd producent, till exempel Avicii. De här filmerna kan vara timmar 
långa, men att se ett kortare utsnitt kan ge en bild av processen. 

Utforska vidare 
 

• Kan ni hjälpa Tony genom att bygga ett instrument till honom? Ett stränginstrument går 
att bygga av en kartong, till exempel ett mjölkpaket, som man sätter gummisnoddar runt. 
Kila in pennor så att gummisnoddarna kommer upp en bit från kartongen. Knäpp på 
gummisnoddarna och det bildas ljud. Ett enkelt sätt att skapa ett rytminstrument är att 
lägga riskorn i en petflaska. Det finns många tutorials på internet, sök exempelvis på 
YouTube efter ”bygg instrument diy”.  
 

 
Se också gärna UR:s programserie Musiken har landat, avsnitt 9 ”Bygga egna instrument” (8 
minuter) för mer inspiration. Namnge instrumentet och skriv ner lite fakta om hur man spelar det. 
Lek att ni skickar det till Tony!  
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Avsnitt 7 Fanny Form  
Fanny Forms problem är att hon inte gör några hitlåtar. Enligt Monika 

Anderberg ska hitlåtar innehålla både vers och refräng. Skivbolags-

direktören förklarar refräng med att det är en melodislinga som sätter 

sig på minnet och sedan återkommer i låten. Fanny Form får med  

hjälp av ljudteknikern pröva att arrangera de olika delarna i låten med 

olika instrument. Basse i källaren hjälper Fanny att jamma fram en 

melodi. Jamma, förklarar Basse, är att spela tillsammans och 

improvisera. 

 

Lyssna och diskutera 
 

• Fanny Form ska göra musik med en tydlig form, där olika delar sitter ihop och återkommer. 
Inom vilka områden hittar vi former som består av ihopsatta delar? Det behöver inte handla 
om musik. En berättelse och en film har en början, en mitt och ett slut. Ett hus har 
rektanglar som väggar och trianglar som gavlar. Ett legobygge består av olika legobitar, både 
korta och långa. 

 
• Alla låtar har inte vers och refräng, men inom många genrer är denna form framträdande. 

Lyssna på olika låtar och lägg märke till refrängerna. Sök till exempel på låtar från 
Melodifestivalen. På vilket sätt skiljer sig refrängerna från verserna?  Går versen i moll och 
refrängen i dur? Är det fler instrument med och spelar på refrängen? Har melodin ett högre 
tonläge?  

 
• Monika Anderberg vill att låtarna som görs i hennes studio ska hamna på topplistor. Med 

hjälp av internet och streamingtjänster går det enkelt att nå musik från hela världen. Men 
har vi samma musiksmak över hela jordklotet? Finns det någon låt som skulle bli en hit i alla 
länder? Sök till exempel på ”top 40 charts” för att hitta topplistor från världens alla länder. 
Lyssna om det går att urskilja en refräng i alla dessa.  
 

• Ljudteknikern talar om att arrangera en låt. Ibland tar någon en artist en gammal låt och 
arrangerar om den. Då gör man en ny version. Jämför olika arrangemang av låtar och se hur 

Begrepp från avsnittet 

Form  Musikens sammansättning av olika delar, till exempel vers och refräng eller A-del 
och B-del. 

Jamma Att spela lekfullt tillsammans med andra. 

Arrangera Bestämma hur instrumenten ska spela till en låt (kallas ofta ”arra”). 
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de kan förändras genom att byta till exempel instrument, men även tempo och sångstil. 
Många nya arrangemang har skapats i Sverige genom tv-programmet ”Så mycket bättre”. 
Lyssna på låtexempel och jämför med originalet. Vilken version gillar ni bäst och varför? 

 

Pröva själva 
 

• Jamma fram en melodi till en färdig ackordföljd. Se förslag i handledningen hur detta kan 
göras, avsnitt 4 Tommy Ton alternativt avsnitt 9 Wendy Word.  

 
• Hur kan man med kroppen gestalta versen respektive refrängen? Gör en rörelseform med 

en rörelse som upprepar sig till versen och en annan som upprepar sig till refrängen. Att 
gestalta sången med rörelser kan vara ett sätt att ”få syn på” hur det låter. Precis som vid 
sång – låt gärna någon ur klassen få ”byta sida” och vara publik för att kunna ge feedback. 
Kan man se när refrängen kommer, inte bara höra? 

 

Med digitala verktyg 
 

• Med hjälp av en ljudbakgrund i ett musikprogram där olika instrument finns inlagda går 
det att göra precis som ljudteknikern i avsnittet. Lyssna på låten som skapats i programmet 
flera gånger men variera och se vad som händer om olika instrument tystas eller läggs till. 

 

Utforska vidare 
 

• Ljudteknikern har bilder på instrument som Fanny får arrangera. Bilderna sätts upp som i 
ett notpartitur där den horisontella linjen motsvarar musikens utsträckning i tid – och den 
vertikala linjen motsvarar vad som klingar samtidigt. Detta går att se som en form av grafisk 
notation (se avsnitt 8 Nelly Note). Men vad som noteras är mer vilka som ska spela än hur 
de ska spela (inte tonhöjd och rytm till exempel). Göra något motsvarande i klassrummet. 
Använd bilder på instrument som finns tillgängliga, eller knyt an till övningen med att 
skapa ett ljudkollage (se avsnitt 2 Kenny Klang) där rösten används som instrument. Skapa 
ett ”ljudkomp” med vindljud, fiskmåsljud och fiskebåtsljud till en sång som handlar om 
havet i någon form, förslagsvis ”En liten båt blir ofta våt” eller ”Jag går och fiskar”. 
Principen är att ha bilder som föreställer det som ska ljuda och att eleverna får placera ut 
dessa och sedan spela upp det. Det går också att använda andra föremål för att arrangera, 
eller ”bygga” partituret, såsom byggklotsar i olika former. En rektangulär klots kan 
symbolisera att spela på tamburin och en rund klots kan symbolisera att göra ett 
hummande ljud. 
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Avsnitt 8 Nelly Note  
Nelly Notes problem är att hon inte kommer ihåg sina noter. Monika 

Anderberg vill att hon ska skriva ner låtarna på noter så att hon kan 

minnas dem.   

 

Lyssna och diskutera 
 

• Noter är som en slags karta över hur musikstycket går. Vilka andra redskap och symboler 
finns det i programmet som signalerar olika saker att minnas? Rött ljus betyder stopp, det 
glömmer Nelly. Hon hittar inte vägen. Hon skulle ha behövt en karta.  

 
• Om man inte kan noter, vilka andra sätt finns det att minnas musik? Finns det noter i alla 

musikkulturer? Musik bevaras ofta genom muntlig tradition. Idag är det också mycket 
musik som spelas in och reproduceras på så sätt. 

 
• Vilka andra slags noter finns det än de som visas i programmet? (Tabulatur, ackordanalys – 

sök på internet för att titta på hur dessa symboler ser ut.) 
 

• Har eleverna tidigare fått lära sig en låt från noter, till exempel från en sångbok? Titta på 
hur noterna ser ut – antal notlinjer, ifyllda noter och ihåliga noter, noter med skaft, tecken 
för pauser och så vidare. Vilka symboler går att känna igen från dem som nämndes i 
programmet? 

 
• Lyssna till ett musikstycke och följ samtidigt med i noterna. Det går att hitta klipp på 

YouTube där noterna visas samtidigt som musiken.  
 

• Har eleverna tidigare sett programmet om Ronny Rhythm (rytm) och Tommy Ton 
(tonhöjd) kan det vara intressant att återknyta till dessa innehåll och samtala om hur rytm 
och tonhöjd illustreras genom notskriften (rytm genom olika notvärden och tonhöjd 
genom noternas placering i höjdled på notlinjerna). Hur kan andra aspekter av musiken 
noteras? För att ange dynamik används de italienska orden forte och piano för starkt 
respektive svagt.  

Begrepp från avsnittet 

Notlinjer  De horisontella linjerna i ett notsystem. 

Notvärden Anger hur stor del av en takt som tonen eller pausens längd varar, till exempel en 
fjärdedel av en takt (fjärdedelsnot, fjärdedelspaus), eller en hel takt (helnot, helpaus). 
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Pröva själva 
 

• Gå igenom sambandet mellan hur en ton ser ut och hur den spelas på ett instrument, till 
exempel på en xylofon, en keyboard eller en gitarr. Pröva att spela en enkel melodi efter 
noter. Exempel på sånger med få toner är ”Köp varm korv” och ”Lunka på”. Sök på 
internet efter noter! 

 
• Notera också en egen melodi med utgångspunkt i samma tonmaterial. 

 
• Pröva att gestalta de olika notvärdena på olika sätt genom rörelser. Kanske är helnoten en 

cyklist som tar sig fram i slowmotion, halvnoten ett gammalt ånglok som matar framåt, 
fjärdedelarna någon som promenerar och åttondelarna en snabb liten moped.  
Välj ett musikstycke. Låt eleverna vara fordonen som far fram i staden genom att 
representera de olika notvärdena till musiken. 

 

Med digitala verktyg 
 

• Det finns program på internet där man kan skriva in noter i ett notskrivningsprogram och 
sedan få dem spelade. Det här kan vara intressant för att se hur det fungerar, men det kanske 
inte är det enklaste sättet att skapa musik för yngre elever. 

 
• Det finns möjlighet att skapa musik genom en form av grafisk notation via program som är 

tillgängliga på internet. Sök exempelvis på ”music lab chrome” och leta efter ”song maker”.  
 

Utforska vidare 
 

• Inom den västerländska konstmusiken började man under mitten av 1900-talet att 
experimentera med notation. Istället för att skriva traditionella noter på notlinjer fanns det 
kompositörer som ritade bilder som musikerna eller sångarna fick följa för att gestalta 
musiken. Sök till exempel på kompositören John Cage för att få en inblick i hur detta kan se 
ut och låta! Det kan också vara intressant att se hur både stillbilder och rörliga bilder kan 
användas för att illustrera musiken, och tvärt om. Sök på ”grafisk notation” på internet, 
eller ”piano roll” där tonhöjder och rytmer visas genom olika långa streck samtidigt som 
musikens spelas. Samarbeta med bildläraren och låt eleverna skapa bilder som ni sedan 
ljudsätter på en musiklektion, genom att försöka tolka bilden som om den vore en bild över 
hur musiken ska låta. 
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Avsnitt 9 Wendy Word  
Wendy Word sjunger utan text i sina låtar. Hon sjunger inga veder-

tagna ord, bara andra slags ljud. Monika tycker att musiken ska ha 

en text, som väcker känslor, som andra kan sjunga med i. Det får 

gärna vara om något personligt och något som har hänt på 

riktigt. Wendy får hjälp att skriva en text som handlar om hur hon 

kände sig när hennes nalle Markus kom bort. 

 

Lyssna och diskutera 
 

• Brukar ni lyssna på texterna till låtar? Har alla låtar en text? Jämför gärna med instrumen-
talmusik. Kan man ha påhittade ord som text? Jämför med den klassiska poplåten ”Life is 
life” med gruppen Opus från 1985 där texten till stor del består av ”nanana”. Hur är det att 
lyssna till musik som är skriven på ett språk som man inte förstår? Lyssna gärna på 
musikexempel från Eurovision song contest där ibland flera olika språk förekommer. 
Varför sjunger så många på engelska, och ibland på till exempel franska eller ryska? 

 

• Tror ni att låtskrivare brukar skriva text eller musik först? 
 

• Monika Anderberg vill att musikens text ska väcka känslor. Ibland väcker också musikens 
text starka åsikter och debatt. Texten kan ha ett tydligt budskap som kan reta upp eller 
väcka sympati. Här finns både samtida och historiska exempel. För inspiration och fall att 
diskutera sök på ”musik och politik”. Ofta väcker till exempel rapmusikens texter debatt om 
artisterna rappar om sådant som är kriminellt. 

 

Pröva själva 
 

• Pröva att göra om sångtexten till en befintlig sång. Utgå ifrån en sång som är känd för 
eleverna, där de kan melodin. 

 
• Pröva att skriva en text tillsammans i klassen genom att utgå från en färdig mall, exempelvis: 

ett antal, ett djur, ett verb och en plats (”tio björnar cyklar på stranden”). Skriv ner texten 
och läs den rytmiskt på olika sätt. Jämför med att rytmisera ett namn, se avsnitt 3 Ronny 
Rhythm. Pröva sedan att sjunga fram rytmen på olika tonhöjder, kanske genom att lägga en 

Begrepp från avsnittet 

Text  Orden som sjungs i en låt. 
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färdig ackordföljd i bakgrunden (se förslag nedan). 
 

• Hitta på en text och melodi till en färdig ackordföljd. Typiska ackordföljder för 
rundgångslåtar är: 

 
C, Dm, G, C (som förekommer i exempelvis ”Du ska inte tro det blir sommar”) 

C, Am, F, G (som förekommer i exempelvis ”Stand by me”) 

D, A, Bm, G (sök på ”Four chord song” för flera exempel på låtar som bygger på denna 
ackordföljd) 

En annan vanlig ackordföljd är den som förekommer i blues. En blues sträcker sig över 12 
takter. Ett exempel på blues med denna ackordföljd är ”See you later alligator” (här 
illustrerat med ett ackordschema som visar fyra slag per takt). 

 

Med digitala verktyg 
 

• Läs, analysera och jämför låttexter. Många texter går att finna på internet – sök på låtens 
titel (och ibland ”lyrics” eller ”sångtext”). Att se texten utskriven kan göra det tydligt hur 
orden är strukturerade i olika stycken, var upprepningar, rimord eller annat förekommer. 
Detta kan bli en utgångspunkt för att tala om musikens form. Jämför med avsnitt 7 Fanny 
Form. 

 
• Använd färdiga bakgrunder med en och samma ackordföljd som upprepar sig, för att lägga 

sång till. Bakgrunder kan antingen skapas genom att lägga in ackordföljder (se ovan) i ett 
musikprogram, eller genom att använda färdiga inspelade rundgångar som går att hitta på 
exempelvis YouTube. Sök på ”background chord progression” eller ”backing track”.  

 

Utforska vidare 
 

• Andra sätt att skapa en text kan vara att utgå från ett mer innehållsligt tema. Ta Wendy som 
exempel, som skrev om händelsen med sin nalle. Samverka gärna med andra skolämnen i 
denna uppgift!  
Notera att låtar kan skapas snabbt och enkelt, som för att visa att det är möjligt. Men 
musikskapandet kan också få ta tid. Att skriva en text som verkligen uttrycker något som 
känns viktigt att säga kan ta mycket lång tid: skriv, skriv om, och skriv om igen. 
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Avsnitt 10 Lenny Lajv 
Lenny Lajvs problem är att han inte vill synas. Han vågar inte visa sig och har 

helst en påse över huvudet för att inte bli igenkänd. Monika Anderberg 

vill att han ska göra en musikvideo där han dansar och showar. Hon 

menar att känslan i musiken kan förstärkas om man gör rörelser till. 

Basse i källaren hjälper honom med en lösning – att han kan använda 

en handdocka i musikvideon. Om han inte vill synas och showa själv så 

måste han inte. Det finns andra sätt att visa upp sin musik.  

 

Lyssna och diskutera 
 

• Lenny Lajv döljer sitt ansikte med en påse i början av programmet, varför tror ni? Det finns 
andra artister som bär maskering. Två artister som varit med i Melodifestivalen och 
Eurovision med mask är Kampferdrops (Sverige) och Lordi (Finland). Vad gör detta för hur 
vi upplever deras musik, tycker ni? Det finns också artister som använt ansiktsmålning som 
en del av sina scenframträdanden, exempelvis hårdrocksgruppen Kiss och den svenska duon 
Vargas & Lagola. Se gärna videoklipp med live-framträdanden. Diskutera om utseendet och 
det visuella passar ihop med musiken. 

 
• Monika Anderberg säger att man kan förstärka känslan i musiken genom rörelser. 

Människan har alltid rört sig och dansat till musik i olika former. Dans har utvecklats till en 
konstform som finns inom många olika genrer. Se gärna exempel från olika stilar såsom 
balett (Svansjön av Tchaikovsky, ett klassiskt exempel), flamenco (en spansk dans), odissi 
(en indisk dans) eller dabkeh (en folkdans som förkommer i olika delar av Mellanöstern). 
Många danser har en stark koppling till religion, högtider och traditioner inom en kultur. 
Förekommer det att ni dansar i din familj, i så fall när och hur? 

Pröva själva 
 

• Lek dans!  Om det finns möjlighet att se klipp med dans kan eleverna stå upp framför 
skärmen och låtsas att de är en av dansarna. Detta kan vara ett tryggt sätt att individuellt få 
pröva på att gestalta musikens karaktär med inspiration av dansarna i videon, och samtidigt 
vara en i gruppen. 

 
• Finns det en särskild sång som eleverna vill pröva att sätta rörelser till? Kan vi addera en 

show på något sätt, som Lenny Lajv ombads göra i programmet? Lenny gjorde till slut en 
dans med en docka. Hur kan klassen utforma sitt uppträdande? 

Begrepp från avsnittet 

Show  Föreställning, uppvisning 
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Med digitala verktyg 
 

• Skapa en egen musikvideo precis som Lenny Lajv skulle göra sin musikvideo. Inspireras av 
elevernas favoritartister. Träna genom att imitera och improvisera rörelserna. Finns det 
möjlighet att filma när eleverna sjunger eller dansar? 

 

Utforska vidare 
 

• Gestalta en artist eller grupp med hjälp av ansiktsmålning, kläder och rörelsemönster. 
Inspireras av elevernas favoritartister. Träna genom att imitera och improvisera rörelserna. 
Hur uppfattar vi den här artisten och hur känns det att försöka låtsas vara den? 
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