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Pop- och Rockhistoria! 

 
Undervisning: 
Vi ska arbeta med musikhistoria. Vi kommer “hälsa på” i olika tider och dyka in i olika 
musikstilar centrerade till västvärldens pop- och rockmusik. Ni kommer att spela och sjunga 
olika musikgenrer, tillsammans och/eller i mindre grupper. Löpande kommer ni jämföra de 
olika musikgenrerna vi jobbar med, junga, spela och skapa egna låtar, och i slutet av 
projektet ska ni kunna urskilja olika genrer. 
 
 
 
Bedömning: 
Du kommer att bedömas i sång och spel samt i hur säkert du kan urskilja genrers 
karaktärsdrag: 
 

E C A 

Eleven kan delta i gemensam sång 
och följer då med viss säkerhet rytm 
och tonhöjd. Eleven kan även spela 
enkla melodier, bas- och 
slagverksstämmor med viss tajming 
samt ackompanjera på ett 
ackordinstrument och byter då ackord 
med visst flyt. 

Eleven kan delta i gemensam sång 
och följer då med relativt god säkerhet 
rytm och tonhöjd. Eleven kan även 
spela enkla melodier, bas- och 
slagverksstämmor med relativt god 
tajming samt ackompanjera på ett 
ackordinstrument och byter då ackord 
med relativt gott flyt. 

Eleven kan delta i gemensam sång 
och följer då med god säkerhet rytm 
och tonhöjd. Eleven kan även spela 
enkla melodier, bas- och 
slagverksstämmor med god tajming 
samt ackompanjera på ett 
ackordinstrument med passande 
karaktär och byter då ackord med gott 
flyt. 

 
Dessutom kan eleven i viss 
utsträckning urskilja och jämföra 
musikaliska karaktärsdrag från olika 
genrer, epoker och kulturer samt med 
viss säkerhet urskilja olika instrument 
och instrumentgrupper och beskriva 
deras funktion i olika sammanhang. 

Dessutom kan eleven i relativt hög 
utsträckning urskilja och jämföra 
musikaliska karaktärsdrag från olika 
genrer, epoker och kulturer samt med 
relativt god säkerhet urskilja olika 
instrument och instrumentgrupper och 
beskriva deras funktion i olika 
sammanhang. 

Dessutom kan eleven i hög 
utsträckning urskilja och jämföra 
musikaliska karaktärsdrag från olika 
genrer, epoker och kulturer samt med 
god säkerhet urskilja olika instrument 
och instrumentgrupper och beskriva 
deras funktion i olika sammanhang. 

  
 
 
 


