Hur ska jag kunna få bra betyg i musik?
Ja, det är en fråga jag fått av många elever. Därför har jag satt ihop
denna lista med konkreta tips för dig som strävar efter att få riktigt
höga betyg i musik från åk. 6 och upp på högstadiet.

Spela instrument
1. Försök få tillgång till akustisk gitarr eller keyboard så att du kan
träna in låtar hemma. (Det går också bra med elgitarr, piano, elbas
eller t.o.m elorgel.)
2. När du väl har gjort framsteg så begär att få visa upp det för mig
eller för hela klassen om du så vill.
3. Spela trumtakter på knäna om du ej har tillgång till riktigt trumset.
PS. ”Trumsetet” till Guitarhero ”Rockband” fungerar faktiskt också
att träna på.
4. Använd ”Musikrum Rickard” som en utgångspunkt för låtar och
musikkunskap. Jag försöker uppdatera sidan kontinuerligt. Sen finns
det ju oändligt mycket mer på nätet.
5. Spelar du något annat instrument? Ta med det till skolan och visa
upp.
6. Kom förberedd till lektionen och ha med dig förslag eller en
strategi vad du vill träna när vi väl spelar.
7. Fråga hur du ligger till och hur väl du lyckades på lektionen.
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Sjunga
1. Ta sånglektioner (gratis) på Youtube. Kolla i ”Musikrum Rickard”.
2. Gör listor på låtar som du gillar.
3. Hitta och skriv ut sångtexter till några av dessa låtarna.
4. Använd t.ex. Youtube och Spotify (även GrooveShark) och försök
även att hitta "Karaoke-versioner" (alltså utan sång) av låtarna.
5. Testa att sjunga STARKT (vråla på). Det är många (framförallt tjejer)
som behöver jobba för att få rösten att bli "tätare" och inte så
"luftig".
6. Sjung tillsammans med musikbakgrunder och testa även helt själv.
7. Spela in dig själv när du sjunger samma låt på olika sätt och lyssna
sen noga vad som funkar.
8. Sätt dig vid piano el. keyboard och försök hitta din mörkaste samt
ljusaste ton och sjung dig upp och ner tillsammans med varje
tangent.
9. Öva och sjung och ha kul tillsammans med kompisar.
10. Testa att sjunga i mikrofon t.ex. med en kompis när vi spelar
rockensemble med hela klassen.
11. Det är viktigt att du betraktar din röst som instrument. Dels ska
du träna upp dina stämband och din förmåga att mata på med ett
jämnt luftflöde. Dels ska du bli medveten vilket läge och omfång din
röst har.
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12. Träna in någon låt hemma så att du kan den riktigt bra. Visa sedan
upp den bara för mig eller inför hela klassen om du så vill.

Musikteori
1. Visa att du förstår och kan använda viktiga ”musikord” såsom takt,
puls, tempo, repris, fill in, intro, refräng osv.
2. Ställ frågor när du inte fattar något ord eller uttryck jag som lärare
använder. Då visar du att du verkligen vill lära dig.
3. Se noter som ”pyssel” eller ”knep och knåp” som ska lösas.
4. Läs igenom ”Musikens hemliga språk” och ge dig på att du ska fatta
det här.
5. Lär dig så att du verkligen vet vad de vita och svarta tangenterna
heter på ett piano (eller keyboard)
6. Skriv lite noter hemma och ta med och visa upp.
7. Ladda hem ett gratis notskrivningsprogram och ”lek” med. Testa
och skriv in noter från någon sångbok som man kanske har i sin
bokhylla och spela upp. Testa sedan och ändra saker och lyssna vad
som händer. Ladda ner: Noteflight. Det ger garanterat resultat.
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Kreativitet och skapande
1. Skriv nya texter till kända melodier och visa upp.
2. Skriv ny melodi till känd text och spela upp (eller spela in)
3. Gör en helt egen låt och visa upp.
4. Gör en egen Bluestolva.
5. Skapa musik med datorn och spela upp eller skicka till mig. Använd
t.ex programmen Sequel 2 eller FL Studio.
6. Gör en powerpoint-presentation av en konsert du varit på eller av
din favoritartist.
7. Håll ett musikföredrag.
8. Öva in en dans med några kompisar och visa upp.
9. Gör en enkel musikvideo och visa upp. (Använd t.ex. programmen
Windows Movie Maker, Pinnacle Studio eller Nero)
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Musikhistoria
1. Berätta om och jämför olika musikstilar.
2. Skriv ett arbete och forska om hur det var på 1700- eller 1800-talet
när det gäller musik.
3. Läs mina sammanställningar om klassisk musik och opera och jazz.
Kommentera och ställ frågor.
4. Gå på en klassisk konsert, operett, opera, teater eller musikal och
berätta om upplevelsen för klassen.
5. Ta reda på allt om Worldmusic. Hur låter folkmusik runt om i
världen?
6. Blicka in i framtiden. Hur kommer musiken att låta om 100år? Vad
kommer att leva kvar och vad är odödligt.

Allmänt
1. Ge förslag på aktiviteter och låtar.
2. Var positiv och peppa och uppmuntra andra i klassen.
3. Sprid glädje och ha humor men slösa inte bort tiden.
4. Räck upp handen och sammanfatta det jag som lärare pratar om.
-Menar du alltså att…… Sitt INTE bara tyst och passiv.
5. Håll inte med om allt. Säg emot ibland. Respektera samtidigt andra
åsikter.
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6. Ta reda på vad du missat när du varit borta från någon lektion.
7. Var envis och ge inte upp.
8. Ta hjälp av föräldrar, syskon och andra runt omkring.
9. Var inte så blyg. Bjud lite på dig själv.
10. Använd mail. Ställ frågor, bifoga filer du gjort och vill visa.
11. Var rak och ärlig. Jag är dålig på att läsa tankar men är beredd att
lyssna på varje elev som ger feedback i någon form. Undervisningen
formar vi tillsammans. Jag lär mig nya saker av mina elever varje dag!
12. Ta reda på vad som står i nya läroplanen när det gäller musik.

Har jag glömt något?
Let me know!

Rickard Carlsson Musiklärare
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