
Musik 
 
Bedömning av elevens lärande och kunnande i musik i årskurs 3–6  

Bedömningen av lärandet och kunnandet i musik är till sin karaktär handledande och uppmuntrande och beaktar elevernas individuella framsteg. I musikundervisningen 
behöver eleverna vägledande och sporrande respons under studierna, i synnerhet då gemensamma aktiviteter och musikaliska färdigheter övas. Responsen vägleder varje 
elev att uppfatta musik och musiktermer samt att utveckla sin egen aktivitet som medlem av en grupp i förhållande till den musikaliska helheten. För progressionen i studi-
erna är det centralt att följa med hur elevernas färdigheter utvecklas i synnerhet i gemensamt musicerande, begreppsligt tänkande och förmågan att lära sig.   

Läraren ska ge ett verbalt omdöme eller ett siffervitsord i musik genom att bedöma elevernas kunnande i relation till de mål som i den lokala läroplanen fördelats årskursvis 
i årskurserna 3–6. Läsårsbedömningen i årskurs 6 grundar sig på de mål för undervisningen i läroämnet som fördelats för årskursen i den lokala läroplanen. 

För att definiera kunskapsnivån för läsårsbetyget i årskurs 6 ska läraren använda de nationella bedömningskriterierna i musik. Eleven har uppnått målen i musik för årskurs 
3–6 som fastställts i grunderna för läroplanen för vitsorden 5, 7, 8 eller 9 då elevens kunnande i huvudsak motsvarar den nivå av kunnande som beskrivs i kunskapskraven 
för vitsordet i fråga. Helhetsbedömningen av kunnandet för vitsorden 4, 6 och 10 ska bildas utgående från målen för undervisningen i musik för årskurs 3–6 och i relation till 
ovan nämnda kunskapskrav för läsårsbedömningen. Om eleven uppnår en bättre kunskapsnivå i något mål kan det kompensera en underkänd eller svagare prestation i 
något annat mål. I beskrivningarna av kunskapskraven för läsårsbedömningen i musik i årskurs 6 omfattar beskrivningen av de högre vitsorden även kunnandet för de lägre 
vitsorden. 

Mål för undervis-
ningen 
 

Innehåll Mål för lärandet 
som härletts ur 
målen för under-
visningen 

Föremål för be-
dömningen  

Kunskapskrav för 
vitsordet 5 

Kunskapskrav för 
vitsordet 7 

Kunskapskrav för 
vitsordet 8 

Kunskapskrav för 
vitsordet 9 

Delaktighet 

M1 uppmuntra 
eleven att delta i 
gemensamt musi-
cerande och att 
medverka till att 
skapa en positiv 
sammanhållning i 
sin grupp 

I1–I4 Eleven lär sig att 
agera som en 
medlem i musika-
liska grupper. 

Förmåga att agera 
som en medlem i 
en musikalisk 
grupp 

Eleven deltar un-
der individuell 
handledning i 
verksamheten i en 
musicerande 
grupp. 

Eleven deltar i mu-
sicerande som en 
medlem i en 
grupp. 

Eleven deltar i ge-
mensamt musice-
rande och tar hän-
syn till gruppens 
övriga medlem-
mar. 

Eleven deltar i ge-
mensamt musice-
rande på ett kon-
struktivt sätt, tar 
hand om sin egen 
del och uppmunt-
rar och hjälper 
andra. 
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Musikaliska kunskaper och färdigheter, kreativt skapande 

M2 handleda ele-
ven till en naturlig 
röstanvändning 
och sång samt att 
utveckla sina fär-
digheter att spela i 
grupp genom att 
använda kroppen,  
rytm-, melodi- och 
ackordinstrument 

I1–I4 Eleven utvecklar 
sina röstanvänd-
nings- och sångfär-
digheter samt 
sina färdigheter 
att spela i grupp 
genom att an-
vända kroppen,  
rytm-, melodi- och 
ackordinstrument 
 
 

Röstanvändning, 
sång och förmåga 
att spela som en 
del av en grupp 

Eleven prövar un-
der individuell 
handledning på 
möjligheter för 
röstanvändning 
och musicerande. 

Eleven övar på rös-
tanvändning och 
deltar i allsång. 
Eleven använder 
kroppen och spe-
lar rytm-, melodi- 
och ackordinstru-
ment som del av 
en grupp. 

Eleven övar på rös-
tanvändning, an-
vändning av krop-
pen samt på att 
spela rytm-, me-
lodi- och ackordin-
strument. 
 
Eleven deltar i 
allsång och ge-
mensamt musice-
rande, och strävar 
efter att göra sin 
del till en del av 
den musikaliska 
helheten.  

Eleven utvecklar 
sin röstanvändning 
och sina färdig-
heter i användning 
av kroppen, rytm-, 
melodi- och ack-
ordinstrument 
samt deltar smi-
digt i gemensam 
sång och gemen-
samt musicerande. 
 

M3 uppmuntra 
eleven att kropps-
ligt uttrycka musik, 
bilder, berättelser 
och känslor genom 
rörelse 
 

I1–I4 Eleven uttrycker 
och utforskar mu-
sikens och kons-
tens värld med 
hjälp av att röra sig 
till musik  
 
 

Förmåga att röra 
sig till musik  

Eleven deltar i 
verksamhet som 
kombinerar musik 
och rörelse. 

Eleven deltar i 
verksamhet som 
kombinerar musik 
och rörelse som en 
del av gruppen. 

Eleven rör sig till 
musik och använ-
der sin kropp för 
musikaliskt ut-
tryck.  
 

Eleven använder 
hela kroppens rö-
relse mångsidigt 
och kreativt i lä-
randet av musik 
samt i musikaliskt 
uttryck och inter-
aktion.  
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M4 erbjuda eleven 
möjligheter att 
uppleva och lyssna 
till ljudmiljöer och 
musik och hjälpa 
eleven att analy-
sera och berätta 
om vad hen hört 

I1–I4 Eleven lyssnar till, 
iakttar och upple-
ver ljudmiljön 
samt kan delta i 
diskussion om äm-
net.  

Förmåga att lyssna 
till musik 

Eleven lyssnar på 
ljudmiljöer och 
musik.  
 

Eleven lyssnar på 
ljudmiljöer och 
musik samt identi-
fierar sina prefe-
renser i fråga om 
dem. 

Eleven lyssnar kon-
centrerat på ljud-
miljöer och musik, 
identifierar sina 
preferenser i fråga 
om dem samt 
framför observa–
tioner om det som 
hen lyssnat på.  

Eleven lyssnar på 
ljudmiljöer och 
musik, identifierar 
sina preferenser i 
fråga om dem 
samt diskuterar 
sina observa–
tioner. 

M5 uppmuntra 
eleven att improvi-
sera samt planera 
och skapa mindre 
kompositioner el-
ler tvärkonstnär-
liga helheter på 
olika sätt, även 
med hjälp av digi-
tala verktyg 

I1–I4 Eleven bygger upp 
en kreativ relation 
till musikens ljud 
genom att leka, 
pröva på och im-
provisera samt ge-
nom att kompo-
nera och arbeta 
tvärkonstnärligt.  
 
Eleven använder 
digitala verktyg för 
att skapa musik. 

Förmåga att krea-
tivt uttrycka musi-
kaliskt tänkande 
på olika sätt 

Eleven deltar i en 
kreativ produkt-
ionsprocess ensam 
eller som medlem i 
en grupp. 
 
Eleven prövar 
några musiktek-
nologiska verktyg 
under individuell 
handledning. 

Eleven deltar i en 
kreativ produkt-
ionsprocess och 
tar fram enstaka 
musikaliska idéer 
ensam eller som 
medlem i en 
grupp. 
 
Eleven prövar på 
musikteknologins 
möjligheter i skap-
andet av musik. 

Eleven använder 
musikaliska eller 
andra ljudelement 
i en kreativ skap-
andeprocess. 
 
Eleven kan vid be-
hov under hand-
ledning använda 
de möjligheter 
som musikteknolo-
gin erbjuder en-
sam eller som 
medlem i en 
grupp.  
 
 

Eleven använder 
musikaliska eller 
andra ljudelement 
för att utveckla 
och förverkliga 
musikaliska idéer 
ensam eller som 
medlem i en 
grupp. 
 
Eleven använder 
de möjligheter 
som musikteknolo-
gin erbjuder i sitt 
eget eller grup-
pens uttryck. 
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Kulturell förståelse och multilitteracitet 

M6 handleda ele-
ven att analysera 
sina musikaliska 
upplevelser och 
musikens este-
tiska, kulturella 
och historiska 
mångfald  

I1–I4 Eleven analyserar 
sina musikaliska 
upplevelser och 
den musikaliska 
världens mångfald.  

Förmåga att upp-
fatta musikens be-
tydelse 

Eleven känner igen 
några estetiska, 
tidsmässiga och 
kulturella drag hos 
musik.  

Eleven berättar 
om sina musika-
liska iakttagelser 
samt känner igen 
några tidsmässiga, 
estetiska och kul-
turella drag hos 
musik. 

Eleven berättar 
om och framför 
åsikter om sina 
musikaliska iaktta-
gelser samt om 
musikens tids-
mässiga, estetiska 
och kulturella be-
tydelser. 

Eleven  
framför motive-
rade åsikter och 
deltar i diskuss-
ioner om musika-
liska iakttagelser 
och om musikens 
tidsmässiga, este-
tiska och kulturella 
betydelser. 

M7 handleda ele-
ven att förstå mu-
sikaliska begrepp 
och principerna för 
notationssätten 
inom musiken i 
samband med mu-
sicerande 
 
 
 
 
 
 
 

I1–I4 Eleven använder 
musikaliska be-
grepp och notat-
ionssätt för musi-
ken i sin musika-
liska verksamhet.  

Förmåga att förstå 
notationssätt inom 
musiken 

Eleven känner igen 
några musikaliska 
begrepp och no-
tationssätt inom 
musiken.  

Eleven känner igen 
några musikaliska 
begrepp och no-
tationssätt inom 
musiken samt kan 
musicera enligt 
dem. 

Eleven följer de 
musikaliska nota–
tionssätten som 
hen lärt sig när 
hen musicerar.  

Eleven använder 
och tillämpar mu-
sikaliska begrepp 
och notationssätt 
inom musiken som 
hen lärt sig i sin 
musikaliska verk-
samhet.   
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Välbefinnande och säkerhet i musik 

M8 hjälpa eleven 
att iaktta hur mu-
siken påverkar väl-
befinnandet och 
att se till att mu-
sik- och ljudmiljön 
är trygg 

I1–I4 Eleven känner till 
hur musik och ljud-
miljöer påverkar 
humöret och väl-
befinnandet.  
Eleven ser till att 
musik- och ljudmil-
jön är trygg. 

Förmåga att an-
vända instrument 
och utrustning på 
ett säkert sätt. 
 
Eleven handleds 
också att reflek-
tera över sina erfa-
renheter av ljud 
och musik, men 
detta används inte 
som grund för 
bildandet av vits-
ordet.   

Eleven följer de sä-
kerhetsanvisningar 
som ges då hen 
använder utrust-
ning och instru-
ment.  

Eleven agerar i en-
lighet med säker-
hetsanvisningarna 
då hen använder 
utrustning och in-
strument. 

Eleven kan an-
vända utrustning 
och instrument en-
ligt säkerhetsan-
visningarna. 
 

Eleven kan an-
vända utrustning 
och instrument en-
ligt säkerhetsan-
visningarna och 
ser till att musik- 
och ljudmiljön är 
trygg.  

Förmåga att lära sig musik 

M9 handleda ele-
ven att utveckla 
sina musikaliska 
färdigheter genom 
övning, att vara 
med och ställa upp 
mål och att utvär-
dera sina framsteg 
i förhållande till 
målen. 

I1–I4 Eleven lär sig att 
utveckla sina musi-
kaliska färdigheter 
genom övning, 
deltar i att ställa 
upp mål för sitt 
musikaliska lä-
rande samt bedö-
mer hur färdighet-
erna framskrider i 

Förmåga att lära 
sig samt arbetsfär-
digheter  

Eleven utvecklar 
med lärarens stöd 
sina färdigheter 
inom något delom-
råde inom musika-
liska färdigheter i 
riktning mot ett gi-
vet mål. 

Eleven utvecklar 
sina musikaliska 
färdigheter genom 
övning samt 
övar på att ställa 
upp mål och be-
döma framsteg i 
gemensamt musi-
cerande.  

Eleven utvecklar 
sina musikaliska 
färdigheter genom 
övning samt deltar 
i att ställa upp mål 
och bedöma fram-
steg i gemensamt 
musicerande.  
 
 

Eleven ställer upp 
mål för sina musi-
kaliska färdigheter 
och arbetar i enlig-
het med dem. Ele-
ven utvärderar sitt 
agerande och an-
passar sitt arbete i 
enlighet med må-
len. 
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förhållande till må-
len. 

 


