Arbetsområde
ACKORDSPEL
Perioder om 4-6v
på varje
instrument
Hur går vi
tillväga?

Mål?

Bedömning?

Åk 2

Åk 3

Åk 4 och 5

Bygelgitarr
Ukulele

Åk 1

Bygelgitarr
Ukulele

Gitarr 2o2
Ukulele
Småsynthar 3o3

Gitarr 2o2
Ukulele
Småsynthar 3o3

Hur fungerar en
bygelgitarr?
Spela 2o2, sen 1o1
Spela och sjunga
samtidigt (långsamma
ackordbyten)
Ukulele; hur håller
man? Var sätter man
fingrarna?
Ettackordslåtar med
sång (ackordet D = ett
finger samt Dm)

Bygelgitarr med
snabbare ackordbyten
+ sång
Ukulele; lära sig spela
ackord D (ett finger),
G (två fingrar) Dm
och A (tre fingrar)
spela och sjunga
ettackordslåtar i D, G,
Dm och A

Gitarr 2o2 (den ena
spelar, den andra
hjälper till, sen byter
man)
Lära sig ett ackord i
taget + sång (D, Em,
A, E och ”fusk”-G)
Ukulele
ettackordslåtar +
sång, byta två ackord
i 16 slag-intervall DA-D-A-D osv
Småsynthar; spela
tonerna C D E F G F
E D C med högra
handens fem fingrar
sen lägga ett Cdurackord med
tumme, långfinger
och lillfinger (hö
hand)

Följa dirigenten på
bygelgitarr (ögahandkordination),
spela och sjunga
samtidigt i lugna
ackordbyten
Ukulele; sätta
vänstrafingrarna på
rätt ställe (strängar
vågrätt, band lodrätt),
få igång högra handen
i puls.
”Kalle Anka satt på
en planka” (D), ”Du
är så fin och jag
tycker om dig” (Dm)
Bygelgitarr
Följa dirigenten, spela
och sjunga samtidigt i
tvåackordslåtar med
lugnt byte = godkänd!
Ukulele; spela D och
Dm rätt = godkänd!

Bygelgitarr; spela
låtar med snabbare
ackordbyten, spela
och sjunga samtidigt
(treackordslåtar)
Ukulele; spela och
sjunga samtidigt ex
”Vår tupp är död” och
”Natten har flytt” (D,
G och A), ”Det gäller
dig och det gäller
mig” (Dm)

Gitarr; spela
ettackordslåtar i dur
och moll + sång,
hjälpa varandra!
Ukulele; spela
ettackordslåtar +
sång, byta två ackord
i lugnt tempo, vara
noggrann, träna på att
disponera sin tid
Småsynthar; hjälpa
varandra, vara
noggrann, prova att
spela C-ackordet i
puls

Bygelgitarr; spela
och sjunga
treackordslåtar =
godkänd!
Ukulele; spela D och
Dm rätt och försöka
sjunga samtidigt =
godkänd!

Gitarr och ukulele;
ettackordslåtar spel =
godkänd!
Spel + sång = väl
godkänd!
Småsynth; ingen
bedömning

Gitarr 2o2 (samma
upplägg), byta
ackord i 16 slagintervall ex D-EmA-D, sen i 8 slagintervall (4 slagintervall åk 5),
viktigt att disponera
tiden rätt
Spela och sjunga
med lugnt
ackordbyte D-A-D
(ex ”Lille katt”)
Blues 12:a
Ukulele; byta ackord
i 8 slag-intervall (4
slag åk 5), spela och
sjunga med lugnt
ackordbyte, ev lära
sig fler ackord
Småsynthar 3o3;
lära sig ta C, F och G
i grundläge (ev C-FG-C ”kortaste
vägen” i åk 5)
Gitarr; lära sig
ackorden, byta
ackord med flyt,
ackordspel + sång i
olika svårighetsgrad
Ukulele (se gitarr)
Småsynthar; ackord
i grundläge C-dur (C
tonika, F
subdominant och G
dominant), prova att
byta ”kortaste
vägen” (åk 5), C och
Cm, skillnad?
Spel+sång
ettackords-låtar
Gitarr och ukulele;
byta ackord i lugna
intervall = godkänd!
(i snabbare intervall
med tajming = väl
godkänd! )
Småsynth; Ta
ackorden C F G i
grundläge = väl
godkänd!

