
 

Checklista 
Musikklasser, Christinaskolan 

 
Årskurs 7 

För att du, för din egen del, ska kunna kontrollera dina 
kunskaper har vi gjort dessa listor. Om du kryssar för i rutorna 

när du själv anser att du behärskar de olika delarna, var ärlig 
med dej själv, så kommer du att se vad du kan på ett enkelt 
sätt. 
 

Bruksinstrument 
 Kan spela ett enkelt gitarrkomp tillsammans med andra. 
 Kan spela bas tillsammans med andra. 
 Kan spela ett enkelt trumkomp i orkester. 
 Kan kompa på piano, ackordsspel, tillsammans med 

andra. 
 

Musikteori 
 Vet tonernas namn i både diskant- och basklav. 
 Vet dessutom var dessa finns på notsystemet. 
 Känner till de vanligaste taktarterna och vet funktionen av 

dessa. 
 Kan de vanligaste notvärdena. Både i spel och teori. 1/1, 

½, ¼, 1/8. 

 Vet vad ackord är och hur de är uppbyggda. 
 Vet hur kvintcirkeln fungerar. 
 

Musikhistoria 
 Kan göra en liten sammanfattning av tiden ”Medeltiden-

Barock”. 
 Kan ge skillnader och likheter i musiken under den tiden. 
 Ge exempel på kompositörer/musiker under samma tid. 
 Kan göra en liten sammanfattning av tiden ”Från blues till 

tidig jazz”. 
 Spela blues och förklara hur musiken är uppbyggd. 
 Ge skillnader i musiken under denna tid. 
 
 



 
 

Musikteknik 
 Kan skilja på en mikrofonsladd och en sladd till gitarr/bas. 
 Vet hur en ljudanläggning fungerar så att du fixar att 

koppla in en mikrofon så att det fungerar. 
 Kan använda en gitarr-/basförstärkare själv utan att be 

om hjälp. 
 

Sång 
 Kan aktivt sjunga tillsammans med andra. 
 Vill och vågar även sjunga solo inför andra. 
 Vet hur man använder mikrofon. 

 
 

Årskurs 8 

För att du, för din egen del, ska kunna kontrollera dina 
kunskaper har vi gjort dessa listor. Om du kryssar för i rutorna 

när du själv anser att du behärskar de olika delarna, var ärlig 
med dej själv, så kommer du att se vad du kan på ett enkelt 
sätt. 
 

Bruksinstrument 
 Kan spela och kompa min egen sång på gitarr. 
 Samma sak på piano. Med baskomp i vänsterhanden. 
 Kan spela fingerspel på gitarr. Kompet. 

 Kan flera trumkomp som jag kan använda tillsammans 
med andra. 

 Kan rytmisera snygga baskomp när jag spelar med andra. 
 

Musikteori 
 Kan alla intervaller i ”grundläge”. 
 Vet skillnaden mellan en dur- och mollskala. 
 Vet hur man ”plankar” en låt. 
 Har även gjort detta praktiskt. 

 Vet hur man ”färgar” ackord. Hur detta fungerar. 
 Kan läsa även svårare rytmer. Även sextondelar. 
 Kan alla pauser och punkteringar. 
 Kan skriva ett tvåstämmigt arrangemang med basstämma 

och en stämma till. 



 

Musikhistoria 

 Kan redogöra för ”Wienklassicismen-Romantiken”. 
 Kan även beskriva musiken. 
 Kan sammanfatta jazzepoken muntligt eller skriftligt. 
 Beskriva jazzmusiken och spela olika jazzgenrer. 

 

Sång 
 Kan ta ut sångstämmor tillsammans med andra i 

gruppspel. 
 Vågar och kan spela och sjunga ensam inför andra. 
 Vet hur man använder mikrofon på ett bra och riktigt sätt. 

 
 

Årskurs 9 

För att du, för din egen del, ska kunna kontrollera dina 
kunskaper har vi gjort dessa listor. Om du kryssar för i rutorna 
när du själv anser att du behärskar de olika delarna, var ärlig 
med dej själv, så kommer du att se vad du kan på ett enkelt 
sätt. 
 

Bruksinstrument 
 Kan spela barréackord på gitarr. 
 Vet hur tabulaturspel fungerar på gitarr. 
 Kan även spela gitarr efter noter. 
 Kan använda pianot som kompinstrument med snygga 

”läggningar” i både bas och diskant. 
 Kan spela piano efter noter. 
 Vet hur tabulaturspel fungerar på bas. 
 Kan ett flertal vanliga baskomp. 
 Kan spela trummor efter noter. 
 Kan ett flertal vanliga trumkomp. 

 

Musikteori 
 Kan alla typer av intervaller. 

 Vet hur de flesta vanliga instrument noteras. 
 Kan skriva ett enkelt arrangemang för några instrument. 
 Vet hur de flesta ”färgade” ackord fungerar både i teorin 

och i praktiken. 
 Har en liten aning om vad ”fyrstämmig sats” är. 



 

 

Musikhistoria 
 Kan göra en sammanfattning av 1900-talets ”klassiska” 

musik. 
 Vet skillnaden mellan opera, operett och musical. 
 Har gjort ett specialarbete om ”klassisk”musik. 
 Kan redogöra om ”linjerna” i pop-/rockhistorien, 60-90. 
 Har spelat ett flertal klassiska stycken, både ensam och 

tillsammans med andra. 
 Samma som ovan men med pop/rock. 

 

Sång 
 Fortsättning från åk 8 

 

Musikteknik 
 Vet hur en syntheziser är uppbyggd. 
 Kan lite om musikdata. 

 Vet vad en sequenser är och hur den fungerar. 
 Kan göra en inspelning med hjälp av en dator. 
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