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Mål och syfte 
1. Spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer 

2. Analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang 

 

 

Arbetssätt 
Musicerande  

 

 Spela och sjunga låtar efter låtmallar enskilt och gemensamt 

 Basstämma på “The Joker” 

 

Musikens verktyg 

 Se samband mellan fakta, förmågor och färdigheter i musiken genom diskussioner, bedömning och 

reflektioner av eget och andras arbete i skriftligt och muntligt form. 

 

Musikens sammanhang och funktioner 

 Lyssna på musik som har påverkat musiken vi lyssnar på idag. (Blues, Rock ’n roll, Soul, Hårdrock, 

Disco m.m) Även dra paralleller till de olika musikstilarna och det samtida samhället. 

 

 

Bedömning 
För att du ska kunna göra en god bedömning av hur ditt arbete framskrider behöver du ha en tydlig bild av 

vad målen i musikämnet är. I korta drag är målen för denna kurs de som står överst på sidan.  

 

Din egen och min bedömning av ditt arbete sker kontinuerligt under lektionstid och är oerhört viktig för att 

du ska veta vad du behöver öva på för att göra framsteg. Du kommer att öva på hur man får upp ögonen för 

sin egen och andras inlärning genom bland annat korta stunder av analys där du besvarar frågor som: Vad 

går bra? Vad är svårt? Hur kan jag bli bättre på det som är svårt?  
 

Du kommer att få förtryckta papper av mig att använda till själv- och kamratbedömning. 

 

Det bästa sättet att bli insatt i de olika nivåerna i kunskapskraven tror jag är att få möjlighet att analysera 

andras kunskapsinhämtning. I det arbetet lär du dig att muntligt använda facktermer för ämnet, du lär dig 

om hur fakta, färdigheter och förmågor har kopplingar till varandra och du utvecklar förmågan att ge förslag 

som kan leda till att det musikaliska arbetet utvecklas. Du kommer att öva på att ge konstruktiv kritik till din 

kompis genom att ta upp två saker som du tycker din kompis är bra på och dessutom ger en önskan om ett 

utvecklingsområde i det arbetsområdet. (”Two stars and a wish”) 

 

Målet är att vi ska ha en samstämmig uppfattning om vilka mål du har uppnått, hur du kan gå vidare inom de 

olika arbetsområdena och vilken nivå du ligger på i förhållande till kunskapskraven i läroplanen för musik.  

  


