
 Betygskriterier 

 Musicerande 
Godkänd 

Eleven skall kunna delta aktivt i sång, spel på melodi-, ackord- eller rytminstrument samt vara 
förtrogen med ett gemensamt musicerande och sin förmåga att kommunicera med musik. 

Väl godkänd  

Eleven skall ha sådana kunskaper i sång, spel på något melodi-, ackord- eller rytminstrument som 
innebär att eleven kan delta aktivt i och följa med i det musikaliska skeendet, är lyhörd i samspelet 
med andra och därigenom kan kommunicera och framträda med musik i någon form.  

Mycket väl godkänd 

Förutom det som krävs för G och VG skall eleven ha utomordentliga kunskaper, ett personligt 
uttryckssätt i musicerande samt kunna framträda ensam eller i samspel med andra. 

 

 Musiklyssnande 
Godkänd 

Eleven skall kunna lyssna aktivt till musik, reflektera över sina erfarenheter, upplevelser av musik 
samt kunna diskutera och ta ställning till olika slags musik. 

Väl godkänd 

Eleven lyssnar aktivt till musik och gör egna reflektioner utifrån sitt lyssnande. Detta innebär att 
eleven känner igen och kan diskutera musik från skilda delar av världen, kan känna igen och 
särskilja några olika instrument och musikstilar samt kan se musikens roll både i vårt nutida 
mediasamhälle och i olika tider och kulturer. 

Mycket väl godkänd 

Förutom det som krävs för G och VG skall eleven ha en väl utvecklad förmåga att analysera och 
tolka musik, kunna strukturera musiken i dess form, innehåll och sammanhang i tid och rum samt 
att kunna värdera musik och vara förtrogen med olika estetiska och konstnärliga kvaliteer i 
musiken. 

 

 Musikkunnande 
Godkänd 

Eleven skall känna till viktiga delar av vårt musikaliska kulturarv samt kunna identifiera olika 
musikstilar, musikaliska uttrycksformer och traditioner i skilda kulturer, miljöer och tider. 

Väl godkänd 

Eleven förstår och använders sig av musikaliska grundbegrepp som puls, rytm, melodi och ackord, 
kan använda sig av musikaliska symboler vid sång och spel samt har en grundrepertoar av sång och 
musik från såväl den svenska som andra länders musikkulturer. 



Mycket väl godkänd 

Förutom det som krävs för G och VG skall eleven kunna orientera sig i vårt musikaliska kulturarv, 
ha utvecklat kunskaper om olika konstnärliga uttrycksformer, kunna uttrycka sig i notskrift samt 
uppleva, förstå och återge sina kunskaper i tal, skrift, med egna musikprogram eller i form av eget 
musicerande. 

 

 Musikskapande  
Godkänd 

Eleven skall ha tillägnat sig ett kreativt förhållningssätt till musik och kunna omsätta sina 
musikaliska  
grundkunskaper i enkla former av eget skapande och improvisation. 

Väl godkänd 

Eleven finner musikaliska former och uttryck för sina idéer och tankar. Det kan till exempel vara att 
eleven gör musik till text, dikt eller gör en musik- eller ljudkomposition eller improviserar över 
något musikaliskt tema. 

Mycket väl godkänd 

Förutom det som krävs för G och VG har eleven förmåga att finna egna självständiga musikaliska 
uttryck och tonspråk för sina känslor, upplevelser och tankar samt formulera dessa i ett musikaliskt 
skapande med särskild personlig lyskraft.

 


