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MUSIK 
Stödmaterial till bedömningskriterierna för vitsordet 8 i slutbedömningen i musik.  

Mål för undervisningen Innehåll Föremål för bedömningen i 
läroämnet 

STÖDMATERIAL 
Kunskapskrav som 
understiger vitsordet åtta 

Kunskapskrav för 
vitsordet åtta 

STÖDMATERIAL 
Kunskapskrav som 
överstiger vitsordet åtta 

Delaktighet 

M1 
uppmuntra eleven att 
medverka konstruktivt i en 
musicerande grupp och i 
musikaliska sammanhang 

I1–I4 Förmåga att medverka i en 
musikgrupp 
 

 

Eleven medverkar i en 
musikgrupp.  

Eleven medverkar i en 
musikgrupp, sköter sin 
andel och sporrar andra. 

Eleven medverkar i en 
musikgrupp genom att 
aktivt musicera och stödja 
de andra i gruppen.  

Musikaliska kunskaper och färdigheter, kreativt skapande 

M2 
hjälpa eleven att upprätthålla 
förmågan att använda sin 
röst och sjunga och att 
vidareutveckla den i en 
musicerande grupp 

I1–I4 Förmåga att använda sin röst och 
sjunga i en musikgrupp  

Eleven använder sin röst 
för att uttrycka sig 
musikaliskt och deltar i 
allsång.  

Eleven använder sin röst 
för att uttrycka sig 
musikaliskt och deltar i 
allsång samt kan bidra till 
den musikaliska 
helheten.  
 
 

Eleven använder sin röst 
på ett naturligt sätt för att 
uttrycka sig musikaliskt, 
sjunger sin del i en allsång 
rytmiskt rätt och följer 
stämman.  
 

M3 
uppmuntra eleven att 
vidareutveckla sina 
färdigheter att spela och 
musicera i grupp genom att 
använda kroppen, rytm-, 
melodi- och 
ackordinstrument 

I1–I4 Förmåga att spela i en musikgrupp Eleven spelar genom att 
använda kroppen, rytm-, 
melodi- och 
ackordinstrument och 
strävar vid gemensamt 
musicerande efter att 
anpassa sin del till 
helheten.  

Eleven spelar genom att 
använda kroppen, rytm-, 
melodi- och 
ackordinstrument och 
deltar ganska ledigt i 
gemensamt 
musicerande.  
 

Eleven spelar genom att 
använda kroppen, rytm-, 
melodi- och 
ackordinstrument och 
deltar ledigt i gemensamt 
musicerande.  
 
 

M4 
uppmuntra eleven att pröva 
på mångsidiga sätt att 
uttrycka sig och röra sig till 
musik 
 

I1–I4 Förmåga att röra sig till musik Eleven anpassar sina 
rörelser till musik och 
uttrycker och rör sig till 
musik i en grupp.  

Eleven visar i sina 
rörelser att hen uppfattar 
musikens grundrytm och 
anpassar sina rörelser till 
den musik hen hör.  

Eleven kan samtidigt som 
hen rör sig även uppfatta 
musikaliska strukturer och 
uttrycka musiken i sina 
rörelser. 

M5 
erbjuda eleven möjligheter 
att uppleva och lyssna till 
ljudmiljöer och musik och 

I1–I4 Förmåga att lyssna till och 
diskutera ljudmiljöer och musik 

Eleven lyssnar till 
ljudmiljöer och musik och 
kan ge enstaka 
kommentarer om det hen 

Eleven lyssnar till 
ljudmiljöer och musik och 
kan berätta om det hen 
hört. 

Eleven lyssnar till 
ljudmiljöer och musik och 
kan ge en bedömning av 
det hen hört.  
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handleda eleven att diskutera 
det hen hört 

hört. 

M6 
uppmuntra eleven att bygga 
upp ett kreativt förhållande 
till musik och handleda 
eleven att improvisera, 
arrangera och komponera 
samt arbeta tvärkonstnärligt 

I1–I4 Förmåga att skapa musik kreativt  Eleven kan enligt 
anvisningar tillämpa nya 
musikaliska idéer 
självständigt eller i grupp.  

Eleven kan använda 
musikaliska eller andra 
ljudelement för att 
utveckla och tillämpa nya 
musikaliska idéer 
självständigt eller i grupp.  

Eleven använder 
mångsidigt musikaliska 
eller andra ljudelement för 
att utveckla och tillämpa 
nya musikaliska idéer 
självständigt eller i grupp.  
 

M7 
handleda eleven att spela in 
musik och att använda 
musikteknologi på ett kreativt 
sätt både för att skapa musik 
och som en del av 
ämnesövergripande helheter 

I1–I4 Förmåga att använda 
musikteknologi 

  
Eleven prövar några av de 
möjligheter 
musikteknologin erbjuder 
för att uttrycka musik 
självständigt eller i grupp.  

Eleven kan använda de 
möjligheter 
musikteknologin erbjuder 
för att uttrycka musik 
självständigt eller i grupp.  
 

 
Eleven behärskar och kan 
använda de möjligheter 
musikteknologin erbjuder 
för att uttrycka musik 
självständigt eller i grupp.  

Kulturell förståelse och multilitteracitet 

M8 
vägleda eleven att granska 
musiken som konstart och att 
förstå hur musik används för 
att kommunicera och påverka 
i olika kulturer   

I1–I4 Kulturell kompetens Eleven känner igen några 
av musikens många 
användningssätt och 
uttrycksformer och kan 
berätta om sina 
iakttagelser. 

Eleven kan analysera hur 
musik används och i vilka 
former den förekommer 
och berätta om sina 
iakttagelser. 

Eleven kan analysera och 
bedöma hur musik 
används och i vilka former 
den förekommer och 
berätta om dem. 
 

M9 
uppmuntra och handleda 
eleven att diskutera musik 
med hjälp av musikbegrepp 
och -termer  
 

I1–I4 Förmåga att använda 
musikbegrepp och -symboler 

Eleven använder enstaka 
musikbegrepp samt en 
del termer och symboler i 
den musikaliska 
verksamheten.  

Eleven använder 
musikaliska 
grundbegrepp, 
notationssätt och termer 
i den musikaliska 
verksamheten.  

Eleven använder ledigt 
centrala musikaliska 
grundbegrepp, 
notationssätt och termer i 
den musikaliska 
verksamheten.  

Välbefinnande och säkerhet i musik 

M10 
hjälpa eleven att upptäcka 
hur musiken påverkar 
känslorna och välbefinnandet  
 

I1–I4 Förmåga att upptäcka musikens 
inverkan på välbefinnandet 

 
 
 
 

Man diskuterar med 
eleven om musikens 
inverkan på känslorna 
och välbefinnandet, men 
detta mål används inte 
som grund för 
slutbedömningen. 
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M11 
handleda eleven att måna om 
sin hörsel och att se till att 
musik- och ljudmiljön är trygg 
 

I1–I4 Förmåga att värna om hörseln och 
om att musik- och ljudmiljön är 
trygg 
 

   
  

Eleven beaktar bland 
annat ljudstyrkan och 
andra faktorer som hör 
samman med en trygg 
musik- och ljudmiljö när 
hen musicerar.    

   
 

Förmåga att lära sig musik 

M12 
handleda eleven att utveckla 
sina musikaliska färdigheter 
genom övning, att ställa upp 
mål för sitt musikaliska 
lärande och att bedöma sina 
framsteg i förhållande till 
målen  

I1–I4 Förmåga att lära sig Eleven ställer under 
handledning upp ett eget 
mål för musicerande, 
rörelse till musik eller 
komposition och annat 
kreativt skapande samt 
övar sig att bedöma sina 
framsteg.  

Eleven ställer under 
handledning upp ett eget 
mål för musicerande, 
rörelse till musik eller 
komposition och annat 
kreativt skapande samt 
bedömer sina framsteg i 
förhållande till målet.  

Eleven ställer under 
handledning upp ett eget 
mål för musicerande, 
rörelse till musik eller 
komposition och annat 
kreativt skapande samt 
utvidgar målet utifrån en 
egen utvärdering av sitt 
arbete.  


