
Hemuppgift 3        Namn:                            
Tonhöjd och notvärde. Åttondelsnot på 2 sätt och fjärdedelsnot 
 
Tonhöjd (hur hög eller låg tonen ska vara) 
Notplanet kan fyllas med noter, högre upp för höga toner och lägre ned för låga. Precis som 
när du skriver med bokstäver och vill skriva en berättelse, skrivs noterna från vänster till 
höger. Ett fullt notplan med noter kan se ut såhär. Varannan ton ringar in ett mellanrum och 
varannan en linje. 

 
 
Prova nu själv att fylla ett notplan med noter precis som jag gjort här ovanför. Nedifrån och 
upp, från vänster till höger. 

 
Hur många toner blir det från den lägsta till den högsta? Svar: _________________ 
 

Notvärde (hur lång eller kort tonen ska vara) 
Om vi gör om samma sak, men nu skriver noterna som fjärdedelsnoter ser det ut såhär 
istället. Skaften på noterna byter sida och går nedåt från notplanets mittenlinje: 

 
Nu kommer ett exempel där du ska prova att ändra de noter som inte är fjärdedelsnoter.  
Alla ska bli ifyllda och få skaft, åt rätt håll!  

 
Åttondelar på två sätt

I den förra uppgiften använde vi åttondelar som såg ut såhär:  

2 åttondelsnoter som hänger ihop med en balk.  
 
 Men, de kan också stå för sig själva och då ska det vara en flagga på skaftet som visar att det 
är en åttondel och inte en fjärdedel.  

            Såhär:   

2 åttondelar 

1 åttondel 



Både tonhöjd och notvärde 
Vi har sjungit Lilla snigel, med So och Mi som starttoner.   
Vi fortsätter med samma starttoner, men använder istället sången Plocka plommon. 
Notvärden: fjärdedelar och åttondelar.  
(Exemplet innehåller också pauser, men dem behöver du inte bry dig om än på ett tag.)  
 

Plocka plommon                                                  

 
     So        Mi    So 
 
Hur många fjärdedelar hittar du här ovanför? Svar: ______________ 
 

Hur många åttondelar? Svar: ______________ 
 

Hur många av tonen So? Svar: ________________ 
 

Hur många av tonen Mi? Svar: ___________________ 

 
Sången plocka plommon har du fått ut som en separat sång vid repetitionen. Tag gärna fram 
pärmen och sjung hela sången därhemma!  
 
 

Till sist kommer några tomma notplan. Öva dig att fylla dem med noter och notvärden. 
Precis som du själv vill!  

 

 
Förälders underskrift:____________________________________   
på varje läxa ska förälder skriva under, dels för att visa att han/hon har tittat på den och rättat om man 
upptäcker slarvfel, men också för att ta del av vad vi gör.                                                                                                                                  
I bästa fall kanske man lär sig något själv på kuppen. 


