
Namn: Klass: 

 

 

Låt:     Piano      Gitarr                    

På piano/gitarr kan  

jag  byta ackord…    

  

 

Jag kan spela låten  

 

 

Övrigt: (t.ex bas/melodistämma) 

 

Detta kan jag göra för att utvecklas: 

 

 

 

 

Låt:     Piano      Gitarr                    

På piano/gitarr kan  

jag  byta ackord…    

  

 

Jag kan spela låten  

 

 

Övrigt: (t.ex bas/melodistämma) 

 

Detta kan jag göra för att utvecklas 

 

 

Med visst flyt (Det 

kanske blir fel ibland, 

men jag prövar mig 

fram)  

Med relativt 

 gott flyt 
Med gott flyt  

Med viss tajming och i 

viss mån passande 

karaktär 

Med relativt god 

tajming och med 

relativt passande 

karaktär. Jag kan 

tolka musiken till ett 

delvis personligt 

uttryck 

  

Med god tajming 

och med passande 

karaktär. Jag kan 

bearbeta och  tolka 

musiken till ett 

delvis personligt  

musikaliskt uttryck 

  

Med visst flyt (Det 

kanske blir fel ibland, 

men jag prövar mig 

fram)  

Med relativt 

 gott flyt 
Med gott flyt  

Med viss tajming och i 

viss mån passande 

karaktär 

Med relativt god 

tajming och med 

relativt passande 

karaktär. Jag kan 

tolka musiken till ett 

delvis personligt 

uttryck 

  

Med god tajming 

och med passande 

karaktär. Jag kan 

bearbeta och  tolka 

musiken till ett 

delvis personligt  

musikaliskt uttryck 

  



Namn: Klass: 

 

 

Jag kan sjunga någon av sångerna (tillsammans med andra) och följer då 

 

 

 

Jag kan spela ett enkelt popkomp på trummor 

 

 

 

När jag spelar tillsammans med andra…. 

 

…anpassar jag min stämma                                                                                  till helheten 

 

 

genom att lyssna och                              uppmärksamma vad som sker i     

         musicerandet. 

 

 

 

Dessutom sjunger eller spelar jag på något instrument i någon genre med 

 

 

 

 

Jag kan bearbeta och tolka musiken till ett personligt musikalisktuttryck. 

 

 

 

 

 

 

 

Agneta Höglund HT 2012 

Med viss timing (Det 

kanske blir fel ibland, 

men jag prövar mig 

fram)  

Med relativt god  

timing 

Med  god  

timing 

I någon mån rytm 

och tonhöjd  

Med  relativt god 

säkerhet rytm och 

tonhöjd  

Med  god säkerhet 

rytm och tonhöjd  

i viss mån relativt väl i hög grad 

till viss del i relativt 

hög grad 
i hög grad 

Delvis 

fungerande 

teknik 

relativt väl 

fungerande 

teknik 

väl 

fungerande 

teknik 

Nej, men jag övar 

på att spela med 

rätt karaktär på 

låtarna 

Jag spelar med 

olika karaktär på 

olika låtar, men jag 

behöver hjälp med 

att veta HUR jag 

ska spela. 

Jag spelar med 

olika karaktär på 

olika låtar och 

brukar själv kunna 

hitta ett sätt som 

passar. 


