
Arbetsområde  Åk 1 Åk 2 Åk 3 Åk 4 och 5 

SÅNG och 

RÖSTTRÄNING 

I stort sett varje 

lektion, alla 

årskurser 

Uppvärmning 

röst/kropp 

Stödet? 

Hållning 

Våga sjunga 

Omfång? 

Tema-sånger 

Genrer 

Uppvärmning : 

röst/kropp 

Stödets roll 

Hållning 

Sjunga ut, pricka 

rätt toner i rätt rytm 

Utforska rösten: 

möjligheter/ ev 

begränsningar? 

Tema, genrer 

Uppvärmning : 

röst/kropp 

Stödet, hållning 

Sjunga ut, pricka 

rätt toner i rätt 

rytm 

Utforska rösten: 

möjligheter/ ev 

begränsningar? 

Flerstämmig sång 

Enkla eng sånger 

Tema, genrer 

Uppvärmning : röst/kropp 

Stödet, hållning 

Sjunga ut, pricka rätt toner i 

rätt rytm 

Utforska rösten: 

möjligheter/begränsningar? 

Flerstämmig sång 

Tema, genrer, andra språk, 

olika kulturer 

Målbrottet (ev i åk 5) 

Hur går vi 

tillväga? 

Uppvärmning 

(stöd, hållning, 

omfång mm) 

Unison sång 

Starkt/svagt 

Sjunga med 

annorlunda röster 

Växelsång/ekosång 

Klang och dynamik 

Mikrofonsång 3o3 

Uppvärmning 

(stöd, hållning, 

omfång mm) 

Unison sång 

Starkt/svagt 

Sjunga med 

annorlunda röster 

Växelsång/ekosång 

Klang och dynamik 

Mikrofonsång 3o3 

Uppvärmning 

(stöd, hållning, 

omfång mm) 

Unison sång 

Nyanser 

Sjunga med 

annorlunda röster 

Flerstämmig sång 

Klang och 

dynamik 

Mikrofonsång 3o3 

Uppvärmning 

(stöd, hållning, omfång 

mm) 

Unison sång 

Nyanser 

Sjunga med annorlunda 

röster 

Flerstämmig sång 

Klang och dynamik 

Mikrofonsång 3o3 

Val av sånger och 

övningar 

 

Mål?  

Att man ska tycka 

om att sjunga, veta 

hur man använder 

rösten i sång och 

tal och i möjligaste 

mån pricka rätt 

toner 

 

 

Uppsjungningsövn 

Bra/dålig hållning 

HÄJ-sånger 

Årstidernas sånger 

Svensk och nordisk 

barnvisetradition 

FN-dagen 

Aktuella teman i 

klassen 

Advent och jul 

Barnallsångs-

konserten v7 

Vanligaste 

psalmerna 

Nationalsången 

Uppsjungningsövn 

Bra/dålig hållning 

HÄJ-sånger 

Årstidernas sånger 

Svensk och nordisk 

barnvisetradition 

FN-dagen 

Aktuella teman i 

klassen 

Lucia (obl åk 2) 

Advent och jul 

Barnallsångs-

konserten v7 

Vanligaste 

psalmerna 

Nationalsången 

Uppsjungningsövn 

Bra/dålig hållning 

HÄJ-sånger 

Årstidernas sånger 

Svensk och 

nordisk 

barnvisetradition 

FN-dagen 

Aktuella teman i 

klassen 

Advent och jul 

Vanligaste 

psalmerna 

Nationalsången 

Uppsjungningsövn 

Bra/dålig hållning 

HÄJ-sånger 

Årstider (med koppling till 

andra genrer o kulturer) 

FN-dagen (med koppling 

till andra genrer o kulturer) 

Aktuella teman i klassen 

(om det är möjligt) 

Advent och jul 

Vanligaste psalmerna 

Nationalsången (även från 

andra länder) 

Bedömning? Att man sjunger 

med i alla sånger 

och gör alla 

röstövningar = 

godkänd! 

Att man sjunger 

med i alla sånger 

och gör alla 

röstövningar = 

godkänd! 

Att man sjunger 

med i alla sånger 

och gör alla 

röstövningar = 

godkänd! 

Klara av att sjunga 

flerstämmig sång 

ex 2-kanon = väl 

godkänd! 

Att man sjunger med i alla 

sånger och gör alla 

röstövningar = godkänd! 

Att man med säkerhet 

prickar tonhöjd och rytm 

och kan hålla sin stämma 

vid flerstämmig sång ex 3-

kanon = väl godkänd! 

 

 


