
SPELA    
Musicera-		Förmåga	att	spela	och	sjunga	i	olika	musikaliska	former	och	genrer	
	

KUNSKAPSKRAV	 FÖRMÅGA	 E	 C	 A	

1	
Eleven	kan	delta	i	gemensam	sång	och	

följer	rytm	och	tonhöjd		
Gemensam	sång.		

Du	är	med	och	
försöker.	Du	vill,	men	
får	inte	riktigt	till	det.		

Du	sjunger	så	det	hörs	
ibland.	Du	är	lite	
osäker	på	tonhöjderna	
men	säker	på	rytmen.		

Du	sjunger	tydligt.	
Du	är	ganska	säker	
på	tonhöjd	och	
rytmen.			
	

	
	

KUNSKAPSKRAV	 FÖRMÅGA	 E	 C	 A	

2	
Kan	spela	enkla	melodier,	bas	och	
slagverksstämmor	med	viss	tajming	

samt	ackompanjera	på	ett	
ackordinstrument	och	byter	då	ackord	

med	tajming	och	flyt.	

Eleven	kan	spela	enkla	
stämmor	samt	hantera	
ett	ackordinstrument.		

Du	förstår	spelandet	
med	gitarr	(ukulele)	
och/eller	piano	i	t.ex.	
melodier	men	du	får	
inte	riktigt	till	det	i	
takt	eller	tempo.		

Du	kan	några	ackord	
på	gitarren	eller	pianot	
men	har	inte	riktigt	
tajming	och	flyt.	Du	
kan	några	olika	
melodier.		

Du	kan	hantera	
gitarren	eller	pianot	
och	byter	ackord	
med	flyt.	Du	kan	
olika	melodier	med	
bra	tajming.			
	

	 	



	

KUNSKAPSKRAV	 FÖRMÅGA	 E	 C	 A	
3	
Anpassa	sin	stämma	till	helheten	genom	
att	lyssna	och	uppmärksamma	vad	som	

sker	i	musicerandet.		 Eleven	kan	spela	i	
ensemble	med	andra	

Du	försöker	spela	
med	dina	kamrater.	
Du	fixar	inte	riktigt	i	
tempo	och	spelar	
med	de	andra,	utan	
du	hamnar	lite	off	i	
tempot.		

Du	visar	säkerhet	i	
spelandet	med	dina	
kamrater,	men	kan	
ibland	tappa	bort	dig	
och	hör	inte	riktigt	hur	
du	ska	komma	in	rätt	
igen.			

Du	visar	stor	
säkerhet	i	spelandet	
och	kommer	sällan	
av	dig.	Om	det	dock	
skulle	hända	så	
hittar	du	in	igen.		
	

	
	
	

KUNSKAPSKRAV	 FÖRMÅGA	 E	 C	 A	
4	
Sjunga	eller	spela	ett	instrument	med	
fungerande	teknik	och	passande	

karaktär.	
Eleven	kan	spela/sjunga	
själv	olika	melodier	och	

låtar.	

Du	spelar	delar	av	
låtar.	Din	teknik	är	
inte	säker.	Du	
kommer	av	dig	i	
tempo,	men	kan	hitta	
in	efter	en	stund.	

Du	spelar	en	längre	del	
av	låten	och	din	teknik	
är	hyfsat	bra.	Du	spela	
i	bra	tempo.	

Diu	kan	hela	låtar,	
med	en	bra	teknik	
och	med	ett	bra	
tempo.	
	
	

	
	
	
	 	



	

KUNSKAPSKRAV	 FÖRMÅGA	 E	 C	 A	

5	
Kan	bidra	till	att	bearbeta	och	tolka	
musiken	till	ett	musikaliskt	uttryck	

Eleven	arrangerar	sina	
låtar	med	eget	intro	och	

outro	

Du	gör	ibland	korta	
enkla	intron	eller	
outron	utan	egentlig	
svårighetsgrad.	

Du	tänker	på	intro	
och/eller	outro	hur	du	
ska	spela	för	att	göra	
låten	mer	personlig.	
Svårighetsgraden	är	
höjd.	

Du	jobbar	alltid	med	
att	göra	låtar	
personliga	och	du	får	
till	bra	intron	och	
outron	som	passar	
till	musiken	och	det	
är	av	högre	
svårighetsgrad.	
	
	

	
	

KUNSKAPSKRAV	 FÖRMÅGA	 E	 C	 A	

8	
Ge	omdömen	om	sitt	eget	och	andras	
musicerande	och	bidrar	med	förslag	på	

förbättring.		
	

Eleven	kan	prata/skriva	
om	sitt	eget	spelande	
och	andras.	Vad	som	är	
bra	och	vad	som	kan	

utvecklas.		

Du	ger	korta	uttryck	
för	vad	du	tycker	om	
en	låt	eller	andras	
spelande.		
	
”…den	är	bra”	

Du	kan	säga	vad	du	
tycker	om	din	egen	
och	andras	låtar	och	
ger	tydliga	exempel	på	
varför.		
	
”…den	är	bra	därför	
att…”.		

Du	har	en	tydlig	åsikt	
på	varför,	men	också	
får	du	med	hur	
genom	att	koppla	till	
andra	låtar	eller	
exempel.		
	
”…den	är	bra	därför	
att…	och	det	får	mig	
att	tänka	på	den	här	
låten	som	också…”		
	

	 	



	

SKAPA 
Skapa	och	uttrycka	musik	–	Förmåga	att	skapa	musik	samt	gestalta	och	kommunicera	egna	musikaliska	
tankar	och	idéer.	
	

KUNSKAPSKRAV	 FÖRMÅGA	 E	 C	 A	

6	
Utifrån	egna	musikaliska	idéer	skapa	
musik	med	hjälp	av	instrument,	röst,	
digitala	verktyg	som	har	i	huvudsak	

fungerande	form.		

Eleven	skapar	musik	med	
röst	eller	instrument	

eller	genom	
musikdataprogram.	

Du	skapar	musik	men	
vågar	inte	prova	
förslag	och	jobbar	
inte	på	förbättring	
och	förändring.	

Du	skapar	och	testar	
att	förbättra	dina	
låtar.	Du	får	inte	riktigt	
till	passande	form	för	
att	få	låten	till	en	
helhet.		

Du	skapar	och	
jobbar	aktivt	med	
dina	låtar	för	bästa	
möjliga	resultat.	Du	
får	till	en	bra	
passande	form	på	
hela	låten.		
	
	

	
	

KUNSKAPSKRAV	 FÖRMÅGA	 E	 C	 A	

7	
Kombinera	musik	med	andra	

uttrycksformer	så	de	passar	väl	ihop.	

Eleven	kan	till	musik	
lägga	på	en	teater,	skriva	

en	text	som	passar	
melodin	eller	måla	en	
berättande	bild…	

Du	gör	om	en	del	av	
en	text	till	en	befintlig	
melodi	till	din	egen	
skapelse.		

Du	gör	om	större	
delen	av	en	låt	med	
egen	text	till	befintlig	
melodi.	Det	stämmer	
näst	intill	hela	vägen.			

Du	gör	om	en	text	
på	en	befintlig	
melodi.	Stavelser	
stämmer	rakt	
igenom	och	du	väljer	
att	presentera	ditt	
arbete.			
	



SAMTALA 
Musikens	sammanhang	–	Förmåga	att	analysera	och	samtala	om	musikens	uttryck	i	olika	sociala	kulturella	
och	historiska	sammanhang.		
	

KUNSKAPSKRAV	 FÖRMÅGA	 E	 C	 A	
9	
Resonera	om	musikens	funktion	och	
betydelse	och	vilken	funktion	den	haft	

förr	och	nu.	

Eleven	kan	föra	
resonemang	om	
musikens	olika	

funktioner	och	vilken	
betydelse	den	har	och	
historiskt	har	haft	för	

individer	och	samhällen.		

Du	kan	något	om	en	
typisk	musikstil.	

Du	kan	och	förstår	lite	
varför	det	är	så.		

Du	kan	även	göra	en	
koppling	till	en	
annan	musikstil	och	
göra	en	jämförelse.			
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10	
Kan	urskilja	och	jämföra	

musikaliska	karaktärsdrag	från	olika	
genrer,	epoker	&	kulturer	

	
Urskilja	instrument	och	

instrumentgrupper	och	beskriva	
funktionen.	

Eleven	kan	genom	bild	
eller	lyssna	identifiera	
olika	instrument	och	

vilken	instrumentgrupp	
den	tillhör	

Kunna	några	
generella	drag	i	epok,	
genre	eller	kulturer	
genom	eget	val	av	
fördjupning.			
	
På	ett	prov	kan	du	
några	instrument,	hur	
de	ser	ut	och	hur	de	
låter.		
	
	

Kunna	några	generella	
drag	i	jämföra	epoker,	
genrer	eller	kulturer	
genom	eget	val	av	
fördjupning.			
	
På	provet	kan	du	stora	
delar	om	instrument	
och	hur	de	låter.		

Kan	i	hög	
utsträckning	urskilja	
och	jämföra	
musikaliska	
karaktärsdrag	från	
olika	genrer,	epoker	
&	kulturer,	eget	val	
av	fördjupning.			
På	provet	kan	du	
näst	intill	allt	om	
instrument	och	hur	
de	låter.		

	


