
Arbetsområde: musikgenrer + spela 

 

Varför gör vi detta?  

Att förstå historiska skeenden gör att vi lättare kan förstå vår egen tid. Det ger perspektiv och inblick i  

hur ett liv kan se ut beroende på när det levs, hur vi utvecklas och påverkas men också hur musiken 

utvecklats genom historien.  När vi arbetar med detta  får du möjlighet att  lär dig om fyra genrers 

uppkomst och historia samt vad som kännetecknar dem. 

Du får även möjlighet utveckla dina förmågor i att spela olika instrument. 

  

Vad är innehållet? 

Genrekunskap om blues, jazz, country och gospel samt instrumentalspel i piano, bas och trummor.   

Hur får du möjlighet att lära dig?   

Instruktioner, genomgångar och föreläsningar, power points, låtlistor, övning under lektionstid, 

övningspapper, hemsidan (musikpaarentuna.weebly.com)   

 

Bedömning 

I detta arbetsområde får du möjlighet att utveckla förmågorna att spela musik samt analysera musik.  

 

 

 

 

 

 

 

Hur får 
jag visa 
vad jag 
lärt mig? 

Diskussioner, föreläsningar, musikanalyser, instuderingsfrågor, prov, spel själv och tillsammans med 
andra.  

Får jag 
fler 
chanser? 

Alla lektioner är en chans att visa vad du kan. 

Vad 
bedöms 
jag i? 

Hur du förstår vad som kännetecknar de olika genrerna, vad som är typiskt  för dem och skiljer dem åt. 
Hur du kan lyssna på musikexempel och analysera det du gör utifrån det du lärt dig om epokerna. Du 
bedöms även i piano, bas och trummor inom någon av genrerna och då jobbar vi med flyt, teknik, 
kompmodeller och hur du anpassar dig till andras spel och sång.  



Kunskapskrav 

 Steg 2 Steg 3 Steg 4 

Spela & 
ackompanjera  

Eleven kan även spela enkla 
melodier, bas- och 
slagverksstämmor med viss 
timing samt ackompanjera på 
ett ackordinstrument och 
byter då ackord med visst flyt.  

Eleven kan även spela enkla 
melodier, bas- och 
slagverksstämmor med 
relativt god timing samt 
ackompanjera på ett 
ackordinstrument och byter 
då ackord med relativt gott 
flyt.  

Eleven kan även spela enkla 
melodier, bas- och 
slagverksstämmor med god 
timing samt ackompanjera på ett 
ackordinstrument med passande 
karaktär och byter då ackord 
med gott flyt. 

Anpassa & 
uppmärksamma  

Eleven anpassar i viss mån sin 
stämma till helheten genom 
att lyssna och till viss del 
uppmärksamma vad som sker 
i musicerandet.  

Eleven anpassar sin stämma 
relativt väl till helheten 
genom att lyssna och i relativt 
hög grad uppmärksamma vad 
som sker i musicerandet.  

Eleven anpassar sin stämma väl 
till helheten genom att lyssna 
och i hög grad uppmärksamma 
vad som sker i musicerandet. 

Sjunga eller spela 
instrument  

Dessutom sjunger eller spelar 
eleven på något instrument i 
någon genre med delvis 
fungerande teknik och i viss 
mån passande karaktär.  

Dessutom sjunger eller spelar 
eleven på något instrument i 
någon genre med relativt väl 
fungerande teknik och 
passande karaktär.  

Dessutom sjunger eller spelar 
eleven på något instrument i 
någon genre med väl fungerande 
teknik och passande karaktär. 

Bearbeta & tolka 
till uttryck  

Eleven kan då bidra till att 
bearbeta och tolka musiken till 
ett musikaliskt uttryck. 

Eleven kan då bearbeta och 
tolka musiken till ett delvis 
personligt musikaliskt uttryck. 

Eleven kan då bearbeta och tolka 
musiken till ett personligt 
musikaliskt uttryck. 

Resonera om 
funktion och 
betydelse  

Eleven kan föra enkla och till 
viss del underbyggda 
resonemang om musikens 
olika funktioner och vilken 
betydelse den har och 
historiskt har haft för individer 
och samhällen.  

Eleven kan föra utvecklade 
och relativt väl underbyggda 
resonemang om musikens 
olika funktioner och vilken 
betydelse den har och 
historiskt har haft för 
individer och samhällen.  

Eleven kan föra välutvecklade 
och väl underbyggda 
resonemang om musikens olika 
funktioner och vilken betydelse 
den har och historiskt har haft 
för individer och samhällen. 

Musikaliska 
karaktärsdrag * 

Dessutom kan eleven i viss 
utsträckning urskilja och 
jämföra musikaliska 
karaktärsdrag från olika 
genrer, epoker och kulturer. 

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. 

Musikaliska 
instrument *  

Dessutom kan eleven med viss 
säkerhet urskilja olika 
instrument och 
instrumentgrupper och 
beskriva deras funktion i olika 
sammanhang. 

Dessutom kan eleven 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. 

 


