
           12 november 2012

Hemuppgift klass 8  - Inlämning senast onsdag 5 december, vecka 49

Uppgift:
Du ska lyssna på 20 minuter av radioprogrammet ”Klingan” som går i Sveriges Radio P2.
Medan du lyssnar ska du reflektera över vad du hör. Skriv precis som du tycker och känner.

Du ska svara på följande frågor, stycke för stycke musik som du hör.

– Hur får musiken dig att känna dig? Lugn, stressad, glad, ledsen, irriterad?
– Vad tycker du om musiken?   
– Är det någon musik som är ny för dig?
– Programmet innehåller musik från hela världen, både traditionell och nyskriven. Berätta 

något som du lärde dig av programmet. Det kan handla om någon artist eller vilka 
instrument som spelas.  

– Hur är den här musiken jämfört med den du brukar lyssna på? Jämför!

Instruktioner:
– Gå in på www.sr.se
– Klicka på P2
– Klicka på ”Världens musik/visa” under ”Programkategorier” till höger på sidan
– Välj ”Klingan”
– Varje radioprogram sparas i 30 dagar. Till höger kan du välja vilket av programmen som du 

vill lyssna på. Du behöver bara lyssna i 20 minuter.
– Om du har Adobe Flash Player är det bara att klicka, annars får du klicka på ”öppna i extern 

spelare” och lyssna i Itunes.

På ditt papper ska du skriva:
– Ditt namn och din klass.
– Vilket datum programmet du lyssnar på är ifrån.
– Vilka artister och låtar du lyssnat på, du behöver inte tänka på att stava namnen rätt, bara så 

jag förstår!
– Svara så gott du kan på frågorna överst på sidan.

Uppgiften mailas till mig på katarina.jepson@sandbergskaskolan.se
senast onsdag 5 december kl 20.00.

Kunskapskrav åk 9
Betyg E:
Eleven kan i viss utsträckning urskilja och jämföra musikaliska karaktärsdrag från olika genrer, epoker och 
kulturer samt med viss säkerhet urskilja olika instrument och instrumentgrupper och beskriva deras funktion i 
olika sammanhang.

Betyg C:
Eleven kan 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.

Betyg A:
Eleven kan 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.
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