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Godkänd (G)

Åk 8

Väl godkänd (VG)

Mycket väl godkänd (MVG)

Eleven ska:

Eleven ska:

Eleven ska:

• kunna lyssna på och acceptera olika
sorters musik
• kunna identifiera instrumentgrupper och
genrer

• kunna ha en egen musikuppfattning och
acceptera andras tycke och smak
• kunna identifiera instrument, genrer och
göra enkla tidsbestämningar

• kunna lyssna aktivt, reflektera över sina erfarenheter
samt kunna diskutera och ta ställning till olika slags
musik
• självständigt kunna göra en analys och redogöra för
styckets instrumentation, genre samt när det skrevs

Musikkunnande
Godkänd (G)

Åk 8

Väl godkänd (VG)

Mycket väl godkänd (MVG)

Eleven ska:

Eleven ska:

Eleven ska:

• kunna lyssna och acceptera sitt eget
kulturarv.
• kunna sånger som anknyter till våra
traditioner.
• aktivt delta i arbetet om olika instrument.
• ha kännedom om vissa musikaliska
termer och tecken.
• delta aktivt om musikens roll i samhället.

• kunna lyssna på och acceptera samt
förstå vikten av sitt eget kulturarv och ha
kännedom om andra kulturers traditioner.
• ha god kännedom om olika instrument.
• ha god kännedom om vissa musikaliska
termer och tecken.
• ha god kännedom om musikens roll i
samhället.

• kunna känna till viktiga delar av vårt kulturarv samt
kunna identifiera olika stilar, uttrycksformer och
traditioner i skilda kulturers miljöer och tider.
• självständigt kunna redogöra för vissa musikaliska
termer och tecken.
• självständigt kunna redogöra för musikens roll i
samhället.
• förstå och använda: puls, tempo, rytm, melodi och
ackord.
• förstå och använda musikaliska symboler vid sång och
spel.
• ha en bred repertoarkännedom.

CENTRALSKOLAN, LAXÅ
Godkänd (G)
Åk 8

Musicerande.
Väl godkänd (VG)

Mycket väl godkänd (MVG)

Eleven ska:

Eleven ska:

Eleven ska:

• delta i all sångverksamhet.
• arbeta aktivt vid ensambelspel, ta ansvar.
• spela ackord med utgångspunkt från
t.ex.grepptabell.
• kunna spela ett enkelt bas och
trumkomp.
• kunna härma enkla takter.

• kunna hålla melodistämma eller
kanonstämma i grupp.
• spela enkla ackordföljder på piano
och/eller gitarr.
• hålla jämn puls samt härma rytmer.
• självständigt kunna spela ett enkelt bas
och trumkomp.
• spela en enkel melodi på gehör.

• sjunga en stämma ensam.
• förstå ackord, dur och moll samt kunna spela svårare
ackordföljder.
• härma svårare rytmer samt rytmisera spelandet.
• kunna spela olika bas och trumkomp.
• kunna följa med i det musikaliska skeendet (samt spela
upp inför publik).

Musikskapande
Godkänd (G)
Eleven ska:
Åk 8

Väl godkänd (VG)
Eleven ska:

• arbeta aktivt med att göra ny text till känd • arbeta självständigt med att göra ny text
melodi.
till känd melodi.
• arbeta självständigt med att göra ny
• arbeta självständigt med att göra ny
melodi till känd text eller ny melodi till ny
melodi till känd text eller ny melodi till ny
text.
text.

Mycket väl godkänd (MVG)
Eleven ska:
• skapa egna ackordföljder och improvisera över dem.
• uttrycka idéer i musikaliska former (ljudkomposition,
musikvideo enkelkomposition eller dans.)

