
Betygskriterier Musik för grundlärare åk 4-6 II 

 Kurskod: HVM246 delkurs 1: Musikaliskt hantverk och ledarskap (7,5hp)  

A 

För att uppnå betyget A ska studenten kunna 

 - aktivt initiera och exemplariskt leda flerstämmig sång, spel och musikskapande i grupp 

grundat i didaktiska reflektioner kopplade till relevant litteratur 

- tydligt förebildande, med musikalisk och didaktisk säkerhet, ackompanjera och leda sång på 

piano och gitarr i flera genrer 

- praktiskt omsätta musikteori i musikdidaktisk praktik genom att skapa, använda och 

utvärdera didaktiska material exemplariskt för år F-6 i olika typer av musikaktiviteter enligt 

gällande kursplan för grundskolan.  

- bearbeta och tolka musik som ett medvetet musikaliskt uttryck i gott samarbete med andra 

- skapa goda förutsättningar för såväl gruppens som varje enskilt barns musikaliska lärande 

- utnyttja teknisk utrustning på ett medvetet musikaliskt och väl fungerande sätt i olika former 

av musikskapande och samspel samt kritiskt reflektera kring dess roll som pedagogiskt 

verktyg 

- arrangera och komponera varierad musik väl anpassad för olika former av planerad 

verksamhet i fritidshem och skola med beaktande av grupp- och individanpassning. 

 

B 

För att uppnå betyget B ska studenten kunna 

 - aktivt initiera och föredömligt leda flerstämmig sång, spel och musikskapande i grupp 

grundat i didaktiska reflektioner kopplat till relevant litteratur 

- förebildande, med musikalisk och didaktisk säkerhet, ackompanjera och leda sång på piano 

och gitarr i flera genrer 

- praktiskt omsätta musikteori i musikdidaktisk praktik genom att skapa, använda och 

utvärdera didaktiska material med stor säkerhet för år F-6 i olika typer av musikaktiviteter 

enligt gällande kursplan för grundskolan.  

- bearbeta och tolka musik som ett medvetet musikaliskt uttryck i samarbete med andra 

- skapa goda förutsättningar för både gruppens och olika individers musikaliska lärande 

- utnyttja teknisk utrustning på ett väl medvetet och fungerande sätt i olika former av 

musikskapande och samspel samt kritiskt reflektera kring dess roll som pedagogiskt verktyg 



- arrangera och komponera varierad musik väl anpassad för verksamhet i fritidshem och skola 

med beaktande av grupp- och individanpassning.  

C 

För att uppnå betyget C ska studenten kunna 

- aktivt initiera, samt leda flerstämmig sång, spel och musikskapande i grupp på ett väl 

fungerande sätt, grundat i didaktiska reflektioner kopplade till litteratur 

- med musikalisk eller didaktisk säkerhet, ackompanjera och leda sång på piano och gitarr i 

flera genrer 

- praktiskt omsätta musikteori i musikdidaktisk praktik genom att med viss säkerhet skapa, 

använda och utvärdera relevanta didaktiska material för år F-6 enligt gällande kursplan för 

grundskolan. 

- bearbeta och tolka musik som ett medvetet valt musikaliskt uttryck 

- skapa goda förutsättningar för en bestämd grupps musikaliskt lärande 

- utnyttja teknisk utrustning på ett fungerande sätt i musikskapande och samspel samt 

reflektera kring dess roll som pedagogiskt verktyg 

- arrangera och komponera varierad musik anpassad för verksamhet i fritidshem och skola 

med beaktande av målgrupp 

 

D 

För att uppnå betyget D ska studenten kunna 

- aktivt initiera, samt leda flerstämmig sång, spel och musikskapande i grupp på ett väl 

fungerande sätt, grundad i didaktiska reflektioner 

- på ett väl fungerande sätt, ackompanjera och leda sång på piano och gitarr i flera genrer 

- praktiskt omsätta musikteori i musikdidaktisk praktik genom att skapa, använda och 

utvärdera relevanta didaktiska material för år F-6 enligt gällande kursplan för grundskolan.  

- bearbeta och tolka musik som ett medvetet musikaliskt uttryck 

- skapa goda förutsättningar för barns musikaliska lärande 

- medvetet använda teknisk utrustning i musikskapande och samspel samt reflektera kring 

dess roll som pedagogiskt verktyg 

- arrangera och komponera musik anpassad för verksamhet i fritidshem och skola med 

beaktande av målgrupp 

 



E 

För att uppnå betyget E ska studenten kunna 

- initiera, samt leda flerstämmig sång, spel och musikskapande i grupp på ett fungerande sätt 

grundat i didaktiska reflektioner. 

- på ett funktionellt sätt ackompanjera och leda sång på piano och gitarr  

- praktiskt omsätta musikteori i musikdidaktisk praktik genom att skapa, använda och 

utvärdera didaktiska material för år F-6 enligt gällande kursplan för grundskolan.  

- bearbeta och tolka musik som ett personligt musikaliskt uttryck 

- skapa förutsättningar för barns musikaliska lärande 

- använda teknisk utrustning i musikskapande och samspel samt reflektera kring dess roll som 

pedagogiskt verktyg 

- arrangera och komponera musik för verksamhet i fritidshem och skola 

 

Kurskod: HVM246 delkurs 2: Musikdidaktisk reflektion och analys (7,5hp) 

A 

För att uppnå betyget A ska studenten kunna 

 - skapa innovativa och väl fungerande planeringar för musikaliskt skapande och lärande 

utifrån egen erfarenhet, gällande styrdokument, relevant didaktisk litteratur och 

musikpedagogisk forskning, samt beskriva flera väl anpassade metoder för att bedöma den 

planerade undervisningen.  

- kritiskt reflektera över yrkesval, musikdidaktik och musikaliskt lärande utifrån relevant 

variation av teoretiska perspektiv, styrdokument och egna erfarenheter 

- genomföra och kritiskt reflektera över projektplanering, projektledning och utvärdering i 

musikdidaktisk praktik kopplad till utvald relevant litteratur, kursplaner, betygskriterier  

B 

För att uppnå betyget B ska studenten kunna 

 - skapa väl fungerande planeringar för musikaliskt skapande och lärande utifrån egen 

erfarenhet, gällande styrdokument och relevant didaktisk litteratur, samt beskriva väl 

anpassade metoder för att bedöma den planerade undervisningen.  

- kritiskt reflektera över yrkesval, musikdidaktik och musikaliskt lärande utifrån relevanta 

teoretiska perspektiv, styrdokument och egna erfarenheter 

- genomföra och kritiskt reflektera över projektplanering, projektledning och utvärdering i 

musikdidaktisk praktik kopplad till relevant litteratur, kursplaner, betygskriterier 



C 

För att uppnå betyget C ska studenten kunna 

 - skapa väl fungerande planeringar för musikaliskt skapande och lärande utifrån egen 

erfarenhet och gällande styrdokument, samt beskriva metoder för att bedöma den planerade 

undervisningen. 

- kritiskt reflektera över yrkesval, musikdidaktik och musikaliskt lärande utifrån teoretiska 

perspektiv, styrdokument och egna erfarenheter 

- genomföra och kritiskt reflektera över projektplanering, projektledning och utvärdering i 

musikdidaktisk praktik kopplad till utvald litteratur, kursplaner, betygskriterier 

 

D 

För att uppnå betyget D ska studenten kunna 

 - skapa fungerande planeringar för musikaliskt skapande och lärande utifrån gällande 

styrdokument, samt beskriva metoder för att bedöma den planerade undervisningen. 

- reflektera över yrkesval, musikdidaktik och musikaliskt lärande utifrån teoretiska 

perspektiv, styrdokument och egna erfarenheter 

- genomföra och reflektera över projektplanering, projektledning och utvärdering i 

musikdidaktisk praktik kopplad till kurslitteratur, kursplaner och betygskriterier 

 

E 

För att uppnå betyget E ska studenten kunna 

- skapa planeringar för musikaliskt skapande och lärande utifrån gällande styrdokument, samt 

beskriva metoder för att bedöma den planerade undervisningen. 

- reflektera över yrkesval, musikdidaktik och musikaliskt lärande utifrån teoretiska 

perspektiv, styrdokument och egna erfarenheter 

- genomföra och reflektera över projektplanering, projektledning och utvärdering i 

musikdidaktisk praktik kopplad till kurslitteratur, kursplaner, betygskriterier 

 
 


