
Betygskriterier för Musik I för fritidshem och årskurs F-6 

Kurskod: HVM1FR delkurs 1: Praktiskt musikaliskt arbete (7,5hp) 

A 

För att uppnå betyget A ska studenten kunna 

- med varierat musikaliskt uttryck tydligt leda och förebilda unison sång, rörelse och 

musikaliskt skapande, samt reflektera över ledarskap i förhållande till klingande resultat 

- med säkerhet och varierat musikaliskt uttryck ackompanjera visor med flera ackord på 

piano och gitarr samt didaktiskt reflektera över eget och andras övande  

- med rytmisk säkerhet och god intonation sjunga och förebilda visor och sånglekar samt 

delta och reflektera över egen och andras röstträning i flerstämmig körsång 

- skapa en barnvisa med ett för ändamålet relevant textinnehåll samt väl fungerande notbild, 

ackordanalys och rörelse instruktioner  

- planera och utvärdera musikaktiviteter för barn samt med tydlighet och god röstanvändning 

instudera flerstämmig körsång 

- aktivt och engagerat planera och föredömligt genomföra repetitioner och uppspel med 

ensemble samt bedöma egen medverkan och det gemensamma musikaliska resultatet 

B 

För att uppnå betyget B ska studenten kunna 

- med god förmåga och musikaliskt uttryck leda och förebilda unison sång, rörelse och 

musikaliskt skapande samt reflektera över ledarskap i förhållande till klingande resultat 

- med säkerhet och musikaliskt uttryck ackompanjera visor med flera ackord på piano och 

gitarr samt reflektera över eget och andras övande  

- med musikaliskt uttryck, rytmisk säkerhet och god intonation sjunga och förebilda visor och 

sånglekar samt reflektera över egen och andras röstträning i flerstämmig körsång 

- skapa en barnvisa med ett för ändamålet relevant textinnehåll, notbild, ackordanalys och 

rörelse instruktioner  

- planera och utvärdera musikaktiviteter för barn samt med tydlighet och god röstanvändning 

leda flerstämmig körsång 

- aktivt och engagerat planera och genomföra repetitioner och uppspel med ensemble samt 

bedöma egen medverkan och det gemensamma musikaliska resultatet  

C 

För att uppnå betyget C ska studenten kunna 

- med god förmåga leda och förebilda unison sång, rörelse och musikaliskt skapande samt 

reflektera över såväl ledarskap som klingande resultat 

- med säkerhet och lyhördhet ackompanjera visor med flera ackord på piano och gitarr samt 

reflektera över eget övande och fortsatt utveckling 

- med musikaliskt uttryck och rytmisk säkerhet sjunga och förebilda visor och sånglekar samt 

reflektera över egen röstträning och intonation i flerstämmig körsång 

- skapa en enklare barnvisa med ett för ändamålet relevant textinnehåll, notbild, ackordanalys 

och rörelse instruktioner  

- planera och utvärdera musikaktiviteter för barn samt med tydlighet leda flerstämmig 

körsång 

- aktivt planera och genomföra repetitioner och uppspel med ensemble samt bedöma egen 



medverkan och det gemensamma musikaliska resultatet  

D 

För att uppnå betyget D ska studenten kunna 

- leda unison sång, rörelse och musikaliskt skapande samt reflektera över såväl ledarskap som 

resultat 

- med viss säkerhet ackompanjera visor med flera ackord på piano och gitarr samt reflektera 

över eget övande och fortsatt utveckling 

- med rytmisk säkerhet sjunga visor och praktisera sånglekar samt reflektera över egen 

röstträning och intonation i flerstämmig körsång 

- skapa en enklare barnvisa med text, notbild, ackordanalys och rörelse instruktioner  

- planera och utvärdera musikaktiviteter för barn samt leda enkel flerstämmig körsång 

- planera och genomföra repetitioner och uppspel med ensemble samt bedöma egen 

medverkan och det gemensamma musikaliska resultatet 

E 

För att uppnå betyget E ska studenten kunna 

- leda unison sång, rörelse och musikaliskt skapande samt reflektera över resultat 

- ackompanjera visor med flera ackord på piano och gitarr samt reflektera över eget övande 

och fortsatt utveckling 

- med rytmisk säkerhet sjunga visor och praktisera sånglekar samt reflektera över egen 

röstträning och intonation i körsång 

- skapa en enklare barnvisa med text, notbild, ackordanalys och rörelse instruktioner  

- planera musikaktiviteter för barn samt leda enkel flerstämmig körsång 

- planera och genomföra repetitioner och uppspel med ensemble samt bedöma egen 

medverkan och det gemensamma resultatet 

Kurskod: HVM1FR delkurs 2 Grundläggande musikdidaktik (7,5 hp) 

A 

För att uppnå betyget A ska studenten kunna 

- visa väl utvecklad förmåga att använda musikaliska symboler såsom noter, tabulatur och 

ackordbeteckningar och omsätta det i eget och andras spel och sång 

- utifrån egna erfarenheter, kurslitteratur med olika perspektiv och styrdokument, föra 

välgrundade resonemang med ett för ämnet adekvat språkbruk kring vilken betydelse 

musik kan ha för barns lärande och identitetsutveckling samt diskutera musikdidaktiska 

dilemman i skola eller fritidshem 

- planera musikaktiviteter för barn där användande av digitala verktyg ingår samt muntligt 

reflektera kring hur informations- och kommunikationsteknologi (IKT) påverkar barns 

lärande, väl grundat i kurslitteratur och styrdokument  

- analysera samt reflektera muntligt och skriftligt kring egna och andras didaktiska 

ställningstaganden i relation till musikdidaktisk litteratur och gällande styrdokument med 

korrekt referenshantering och för ämnet adekvat språk 

B 

För att uppnå betyget B ska studenten kunna 



- visa väl utvecklad förmåga att använda musikaliska symboler såsom noter, tabulatur och 

ackordbeteckningar och omsätta det i spel och sång 

- utifrån egna erfarenheter samt kurslitteratur och gällande styrdokument föra resonemang 

kring vilken betydelse musik kan ha för barns lärande och identitetsutveckling samt 

diskutera musikdidaktiska dilemman i skola eller fritidshem  

- planera musikaktiviteter för barn där användande av digitala verktyg ingår samt muntligt 

reflektera kring hur informations- och kommunikationsteknologi (IKT) påverkar barns 

lärande, väl grundat i kurslitteratur och styrdokument 

- analysera samt reflektera muntligt och skriftligt kring egna och andras didaktiska 

ställningstaganden i relation till musikdidaktisk litteratur och gällande styrdokument med 

korrekt referenshantering och för ämnet adekvat språk 

C 

För att uppnå betyget C ska studenten kunna 

- visa god förståelse för musikaliska symboler såsom noter, tabulatur och ackordbeteckningar 

och omsätta det i spel och sång 

- utifrån egna erfarenheter och med gott stöd i kurslitteratur och gällande styrdokument 

reflektera kring vilken betydelse musik kan ha för barns lärande och identitetsutveckling 

samt diskutera musikdidaktiska dilemman i skola eller fritidshem 

- planera musikaktiviteter för barn där användande av digitala verktyg ingår samt utifrån egna 

erfarenheter samt kurslitteratur muntligt reflektera kring hur informations- och 

kommunikationsteknologi (IKT) påverkar barns lärande 

- analysera samt reflektera muntligt och skriftligt kring egna och andras didaktiska 

ställningstaganden i relation till musikdidaktisk litteratur och gällande styrdokument med 

korrekt referenshantering 

D 

För att uppnå betyget D ska studenten kunna 

- skriva och läsa grundläggande musikaliska symboler såsom noter, tabulatur och 

ackordbeteckningar och omsätta det i spel och sång 

- utifrån egna erfarenheter med stöd i kurslitteratur och gällande styrdokument reflektera 

kring vilken betydelse musik kan ha för barns lärande och identitetsutveckling samt i 

någon mån diskutera musikdidaktiska dilemman i skola eller fritidshem  

- planera musikaktiviteter för barn där användande av digitala verktyg ingår samt utifrån egna 

erfarenheter reflektera kring hur informations- och kommunikationsteknologi (IKT) 

påverkar barns lärande 

- analysera samt reflektera muntligt och skriftligt kring egna och andras didaktiska 

ställningstaganden i relation till musikdidaktisk litteratur och gällande styrdokument 

E 

För att uppnå betyget E ska studenten kunna 

- skriva och läsa grundläggande musikaliska symboler såsom noter, tabulatur och 

ackordbeteckningar 

- utifrån egna erfarenheter skriftligt reflektera över vilken betydelse musik kan ha för barns 

lärande samt ge exempel på musikdidaktiska dilemman i skola och fritidshem i relation 

till kurslitteratur och gällande styrdokument 

- planera musikaktiviteter för barn där användande av digitala verktyg ingår  



- analysera samt reflektera muntligt och skriftligt kring egna och andras didaktiska 

ställningstaganden i relation till musikdidaktisk litteratur och gällande styrdokument 


