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Utbildningsplan 

Lärarexamen för lärare i musik, 180 poäng och lärare i 
musik och annat ämne 180/220 poäng. 

Musikhögskolan i Malmö 

Fastställande 
Denna utbildningsplan är fastställd 2001-05-16 av utbildningsrådet för musiklärarutbildningen 
vid Musikhögskolan i Malmö. Reviderad 2004-03-10. Den gäller tills vidare för studerande som 
antagits till utbildningen fr.o.m. höstterminen 2001. 

Utbildningens organisation 

Examensprofiler 
Den studerande erhåller sin examen efter att ha studerat inom någon av de inriktningar som 
erbjuds vid Musikhögskolan i Malmö. Omfattningen av de olika inriktningarna är minst 180 
poäng. Följande examensprofiler erbjuds 
 
1. Lärarexamen för lärare i musik   

 Inriktning mot arbete i förskola, grundskola, gymnasieskola 180 poäng 

2. Lärarexamen för lärare i musik   

 Inriktning mot arbete i kommunal musikskola, kulturskola, gymnasieskola (estetiskt 
program), folkhögskola och annan frivillig musikundervisning 

180 poäng 

3. Lärarexamen för lärare i musik och annat sidoämne  

 A. Inriktning mot arbete i förskola, grundskola (sidoämne 40 p) 180 poäng 

 B. Inriktning mot arbete i förskola, grundskola (sidoämne 60 p) 200 poäng 

 C. Inriktning mot arbete i förskola, grundskola, gymnasieskola (sidoämne 60 p) 200 poäng 

 D. Inriktning mot arbete i förskola, grundskola, gymnasieskola (sidoämne 80 p) 220 poäng 

Utbildningens delar 
Utbildningen består för varje enskild student av tre delar: 

– ett huvudämne totalt 120 poäng 
– en gemensam del totalt 20 poäng 
– ett sidoämne totalt 40/60/80 poäng 
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Musikhögskolan i Malmö 
Musiklärarutbildningen 

Huvudämnen 
Kunskapsinnehållet inom huvudämnet är utformat med inriktning mot undervisning och läran-
de. Huvudämnet förbereder för pedagogisk och konstnärlig yrkesverksamhet inom musikområ-
det och har ett innehåll som är adekvat för yrkesprofilen. Innehåll från musikämnets olika del-
områden integreras med innehåll som har med lärandets och lärararbetets villkor att göra. De 
konstnärliga aspekterna skall ges en central roll i det musikaliska lärandet inom huvudämnet. 

För examensprofil 1  
– Musik i pedagogisk yrkesverksamhet - klassundervisning i musik 
– Musik i pedagogisk yrkesverksamhet - klassundervisning i musik/rockmusik 
– Musik i pedagogisk yrkesverksamhet - klassundervisning i musik/folkmusik 

För examensprofil 2 
– Musik i pedagogisk yrkesverksamhet - instrumental- och ensembleundervisning/klassisk mu-

sik 
– Musik i pedagogisk yrkesverksamhet - instrumental- och ensembleundervisning/jazzmusik 
– Musik i pedagogisk yrkesverksamhet - instrumental- och ensembleundervisning/folkmusik 
– Musik i pedagogisk yrkesverksamhet - instrumental- och ensembleundervisning/rockmusik 
– Musik i pedagogisk yrkesverksamhet - instrumental- och ensembleundervisning/rytmik 
– Musik i pedagogisk yrkesverksamhet - instrumental- och ensembleundervisning/arrangering/ 

komposition 

För examensprofil 3 
– Musik i pedagogisk yrkesverksamhet - klassundervisning i musik 

 
Huvudämnesstudierna förbereder för undervisning i förskola till gymnasieskola och med en in-
riktning mot alla åldersgrupper. 

Inom huvudämnet ska de ingående kurserna innehålla en sådan vetenskaplig progression att 
de förbereder för de krav som ställs på ett avslutande examensarbete om 10 poäng, motsvarande 
kandidatnivå. 

I huvudämnet ingår verksamhetsförlagd utbildning. Total omfattning ca 20 poäng inklude-
rande verksamhetsanknytning i kurser inom den gemensamma delen. 

Huvuddelen av kurserna inom huvudämnet är obligatoriska. Även valbara kurser ingår. Vissa 
kurser inom huvudämnet är också gemensamma och samläses av studerande med olika examens-
profiler/huvudämnen.  

Gemensam del 
Gemensam del består av delkurser som är obligatoriska för alla studerande vid lärarutbildningen i 
musik, oavsett examensprofil eller huvudämne. Kursen om sammanlagt 20 poäng, fördelat på 
fyra fempoängskurser (åk1, 2, 3 och 5), har ett innehåll som behandlar läraryrkets centrala kun-
skapsområden, verksamhetsförlagd utbildning (VFU) och olika projekt med anknytning till un-
dervisning och ledning av projekt. Alla delkurser i Gemensam del fokuserar på att samarbete och 
samplanering mellan olika lärar- och personalkategorier är naturliga arbetsformer och att lärare 
med skilda inriktningar/ämnen och inom olika skolformer skall kunna samarbeta på lika villkor. 

Delkursen Att vara lärare behandlar frågor som rör samhällsuppdraget, demokratin, värde-
grunden, socialisationen, kulturen och samhället och har fyra delar med rubrikerna: 

– Samhällsuppdrag och värdegrund 
– Grupprocesser. Om lärande och samspel i grupp 
– Mål och ideologi 
– Läraryrkets villkor och möjligheter 
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Musikhögskolan i Malmö 
Musiklärarutbildningen 

I anslutning till denna kurs organiseras obligatoriska Seminarieserier som är flerdisciplinära 
och syftar till att ge perspektiv över ämnesgränser eller på aktuell debatt om skola och undervis-
ning. VFU inom Gemensam del innefattar såväl fältstudier och auskultationer i olika skolformer 
som konsert- och pedagogisk verksamhet ute i skolor och förskola. I kursen ingår även Interkultu-
rellt projekt vars mål är att utveckla kunskaper och färdigheter för att som lärare i musik bättre 
kunna förstå och möta elever med olika kulturella bakgrunder liksom Musikdramatiskt projekt 
som förbereder för att arbeta konstnärligt i lag där olika discipliner samverkar och med en tydlig 
produkt som mål. Gemensam del innehåller även delkursen Informations- och kommunikations-
teknik (IKT) som behandlar datorn och dess användning som informations- och kunskapskälla i 
undervisning. 

Sidoämne 
Sidoämnet omfattar 40, 60 eller 80p och ger den studerande möjlighet att fördjupa sina studier 
och/eller bredda sin examensprofil. Det kan bestå av kurser som inriktas mot ett speciellt arbets-
fält eller fördjupningskurser inom ett ämne/ämnesområde. Den studerande väljer ett sidoämne 
eller flera sidoämneskurser utifrån egna förutsättningar och behov. 

Sidoämneskurser behöver ej utformas utifrån de integrationskrav som ställs på huvudämnet 
men skall vara relevanta för att kunna tillgodoräknas inom en lärarexamen. Sidoämneskurser kan 
utformas med inriktning mot undervisning och lärande men det är inget krav att studierna är 
didaktiserade. 

För lärare i musik: 
Sidoämnesstudierna läses parallellt med huvudämnesstudierna och studierna i gemensam del 
under åk 2, 3 och 4. I sidoämnet ingår profilkurser, 20 poäng och tillvalskurser 20 poäng. Profil-
kurserna kan vara kurser som inriktas mot speciellt arbetsfält eller fördjupningskurser inom ett 
ämne/ämnesområde.  

Tillvalskurserna kan bestå av ett mindre antal delkurser sammansatta till en kurs inom ett 
visst ämnesområde. Den studerande har även möjlighet att själv kombinera valbara delkurser 
med innehåll som valts utifrån den studerandes egna förutsättningar och behov, s.k. enskilda 
tillval och grupptillval. 

Kursuppläggningen ska ge möjlighet att studera sidoämnet eller delar av sidoämnet vid annat 
nationellt eller internationellt lärosäte.  

Redan existerande universitetskurser/fristående kurser skall kunna erbjudas inom sidoämnet. 

För lärare i musik och annat sidoämne: 
Sidoämnesstudierna för examensprofil 3 påbörjas som regel i åk 3. För dessa sidoämnen gäller 
särskilda förkunskaper. Behörighetsprövning och antagning till sidoämnet görs inför aktuell stu-
dietermin. Dessa kurser kommer företrädesvis att läsas vid Lunds universitet eller Malmö högsko-
la. 

Valbara kurser 
Den studerande ges stora möjligheter att själv utforma sin utbildningsprofil genom val av kurser 
utifrån egna förutsättningar och behov. Valbara kurser finns inom både huvudämne och sidoäm-
ne. De valbara kurserna kan ge möjlighet till såväl en utbildningsprofil mot ett speciellt arbetsfält 
som till en specialisering eller fördjupning inom ett ämne/ämnesområde. 

Verksamhetsförlagd utbildning 
Lärarutbildningens olika kunskapsinnehåll varvas genom hela utbildningen. Verksamhetsförlagd 
utbildning ingår i huvudämne och gemensam del och kan även ingå i sidoämnet. Omfattningen 
är ca 20 poäng under hela utbildningen. 
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Musikhögskolan i Malmö 
Musiklärarutbildningen 

Denna del av utbildningen förläggs till olika skolor och inom de olika skolformer och arbets-
fält som utbildningen förbereder för. Den verksamhetsförlagda utbildningen består av fältdagar, 
kontinuerlig undervisning eller undervisningsserier, speciella undervisningsprojekt samt kortare 
eller längre sammanhängande praktikperioder. 

Projekt av olika slag 
Förutom den reguljära undervisningen ska projektveckor kring varierande teman förekomma. De 
studerande ska under sin utbildning medverka i pedagogiska och konstnärliga projekt med olika 
innehåll. 

Mål 
Den grundläggande högskoleutbildningen skall, utöver kunskaper och färdigheter, ge studenter-
na förmåga till självständig och kritisk bedömning, förmåga att självständigt lösa problem, samt 
förmåga att följa kunskapsutvecklingen, allt inom det område som utbildningen avser. (Utdrag 
ur Högskolelag 1992:1434) 

För att få lärarexamen skall studenten ha de kunskaper och de färdigheter som behövs för att 
förverkliga förskolans, skolans eller vuxenutbildningens mål samt för att medverka i utvecklingen 
av respektive verksamhet enligt gällande föreskrifter och riktlinjer. Studenten skall vidare kunna 

– omsätta goda och relevanta kunskaper i ämnen eller ämnesområden så att alla elever lär och 
utvecklas, 

– bedöma och värdera elevers lärande och utveckling samt informera och samarbeta med för-
äldrar och vårdnadshavare, 

– förmedla och förankra samhällets och demokratins värdegrund, 
– orientera sig om, analysera och ta ställning till allmänmänskliga frågor, ekologiska livsbeting-

elser och förändringar i omvärlden, 
– inse betydelsen av könsskillnader i undervisningssituationen och vid presentation av ämnes-

stoffet, 
– självständigt och tillsammans med andra planera, genomföra, utvärdera och utveckla under-

visning och annan pedagogisk verksamhet samt delta i ledningen av denna, 
– tillvarata och systematisera egna och andras erfarenheter samt relevanta forskningsresultat 

som grund för utveckling i yrkesverksamheten, 
– använda informationsteknik i den pedagogiska utvecklingen och inse betydelsen av massme-

diers roll för denna. 
(Utdrag ur förordningen SFS 2001:23) 

Lokala mål 
Utbildningen ska vara upplagd så, att de studerande efter genomförda godkända studier har rele-
vanta kunskaper och färdigheter för att kunna verka som musiklärare. De ska besitta djup äm-
neskompetens samt ha goda kunskaper om barns och ungdomars utveckling. Studierna syftar till 
att ge de studerande sådana kunskaper att de i sin kommande yrkesverksamhet kan utforma en 
undervisning som blir meningsfull och stimulerande för eleverna. De ska aktivt delta i och kunna 
leda musiklivet i skola och samhälle. De ska vara väl förtrogna med de mål och riktlinjer som 
statsmakterna ställer upp för verksamheten i ungdomsskolan och de riktlinjer för verksamheten 
som finns inom den frivilliga musikundervisningen. 

Utbildningen ska främja den studerandes musikaliska utveckling och ge rika möjligheter till 
reflektion över musiken, undervisningen och läraruppgiften. Utbildningen ska genom sin upp-
läggning främja den studerandes personliga utveckling, stödja hennes självständiga kunskapssö-
kande och skapa en kunskapsmiljö, där den studerande stimuleras till att ta ansvar för sitt eget 
lärande. 
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Musikhögskolan i Malmö 
Musiklärarutbildningen 

Under studietiden vid musiklärarutbildningen ska de studerande ha tillägnat sig sådana kun-
skaper, att de i framtiden kan förnya, förändra och variera sin undervisning och i samarbete med 
andra delta i pedagogiskt förändrings- och utvecklingsarbete. Utbildningen ska befrämja ett re-
flekterande förhållningssätt till den egna verksamheten och knyta an till aktuella forskningsresul-
tat inom olika kunskapsområden. 

Utbildningens innehåll och uppläggning 
Huvuddelarna i utbildningen är huvudämne, sidoämne och gemensam del. I studiegången sam-
ordnas och varvas dessa delar så att utbildningens innehåll och uppläggning under hela utbild-
ningstiden sätts i relation till den kommande yrkesfunktionen. Utbildningen genomförs i skif-
tande arbetsformer som enskilda lektioner, grupplektioner, seminarier, föreläsningar, projektar-
beten, temastudier och självstudier. 
Den studerande får tillgodoräkna sig kunskaper och färdigheter som förvärvats tidigare.  
I samband med varje kurs eller delkurs ska utvärdering ske. 

Huvudämnet innehåller sådana delar som har med ämneskompetensen i musik att göra väl 
integrerat med sådant innehåll som behandlar lärararbetets villkor. I huvudämnets olika kurser 
diskuteras målen för undervisningen liksom olika vägar att sedan med sitt ämne nå elever med 
skilda förutsättningar. Frågor som har med val av stoff att göra uppmärksammas, diskussioner 
förs om hur ett stoff görs begripligt för elever i olika utvecklingsskeden och hur det sätts in i ett 
sammanhang som eleverna förstår, har erfarenhet av och som befrämjar deras personliga utveck-
ling. Det är viktigt, att erfarenheterna från de studerandes verksamhetsförlagda utbildning konti-
nuerligt följes upp och bearbetas i huvudämnesstudierna. 

En generös inställning till begreppet musik skall prägla inställningen vid musiklärarutbild-
ningen. Toleransen mellan olika musikgenrer ska främjas. Förankringen i ett västerländskt och 
svenskt kulturarv och ansvaret att föra detta vidare, ska vara lika självklar som öppenheten inför 
andra kulturer. Den pågående internationaliseringen, pluralismen i musiklivet och framväxten av 
ett alltmer mångkulturellt samhälle ska uppmärksammas.  

Vissa kurser inom gemensam del samläses med övriga lärarstuderande med andra inriktningar 
och specialiseringar. Denna uppläggning ökar möjligheterna för ett naturligt samarbete mellan 
lärare med olika kompetens i den framtida yrkesutövningen. 

I utbildningen genomförs projekt och samläsning av kurser med studerande vid musiker- och 
kyrkomusikerutbildningarna. Även samverkan med övriga konstnärliga utbildningar ska efter-
strävas.  

Den studerandes aktiva deltagande i det allmänna musiklivet och i kulturlivet i stort främjar 
också musiklärarutbildningens verklighetsförankring. Under utbildningen ska därför rollen som 
musiker befrämjas bl a genom konserter och projekt i det offentliga musiklivet. 

Studerandeinflytandet är en naturlig del av varje kurs som ges på Musikhögskolan. Det måste 
göras tydligt för de studerande vad som kommer att krävas av dem i form av att vara ifrågasät-
tande, att ta ansvar för sitt lärande och utöva inflytande över undervisningen. Utbildningen har 
ett ansvar för att stödja dem i utvecklandet av olika former för inflytande utöver det representati-
va, som utövas i olika styrelser och nämnder. Konkretiserandet av de studerandes inflytande och 
ansvar är en viktig del av progressionen inom utbildningen.  Inflytandet bör ses som en pedago-
gisk resurs. Utan inflytande begränsas den studerandes möjligheter att aktivt och självständigt 
utveckla kunskap. 

Examination och betygssättning 
Examinationen utformas utifrån de syften och mål som anges i kursplaner och delkursplaner. 
Som betyg används på samtliga kurser Godkänd eller Underkänd. 
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Musikhögskolan i Malmö 
Musiklärarutbildningen 

Utbildningen fordrar obligatorisk närvaro och aktivt deltagande i samtliga kursmoment. 
Under utbildningen används varierande examinationsformer. Dessa anges i kursplanerna. 

Betyg på kurs sätts av undervisande lärare. För sammanfattningsbetyget Godkänd på utbild-
ningens delar skall alla kurserna vara godkända. Möjlighet till omprövning ges vid underkänt 
betyg. 

En studerande som ej godkänns på flera kurser/delkurser och bedöms få svårigheter i följande 
kurser/delkurser skall i studievägledande samtal upplysas om detta. I förkommande fall kan be-
rörda lärare och utbildningsledning föreslå utbildningsrådet att besluta om tillfällig avstängning 
för vidare studier. En individuell studieplanering skall i dessa fall upprättas efter vägledande sam-
tal med den studerande. 

När samtliga studier genomförts med godkänt resultat utfärdas utbildningsbevis för lärarexa-
men. Detta innehåller betyg på i utbildningen ingående delar och rubrik på genomfört examens-
arbete.  

Avrådan 
Om tveksamhet uppstår om en studerandes möjlighet att med godkänt resultat fullfölja den på-
började utbildningen eller dennes lämplighet för läraryrket, ska den studerande så snart som möj-
ligt informeras härom av kursansvarig och utbildningsledning. 

Antagning till utbildningen 
Behörighet: grundläggande behörighet och särskild behörighet: Svenska B/Svenska som andra 
språk B, Engelska B, Samhällskunskap A, Historia A, samt godkända antagningsprov i musik. 
Urval till utbildningen baseras på antagningsproven i musik. 
 



Utbildning: Lärarutbildning i musik – IE, G och Ga 

Skiss över utbildningsgångar 

 

 

Översikt: Skiss över utbildningsgångar, IE, G och Ga 
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Musikhögskolan i Malmö 
Musiklärarutbildningen 

Skiss över utbildningsgångar 

IE-, G- och Ga-utbildningarna

termin 1 termin 2 termin 3A termin 4 termin 5 termin 6 termin 7 termin 8 termin 9

Gem. del

termin 1 termin 2 termin 3 termin 4 termin 5 termin 6 termin 7 termin 8 termin 9

Valbara 
kurser

Gem. Del

termin 1 termin 2 termin 3 termin 4 7/8/9 8/9/10 9/10/11

Valbara 
kurser

Gemensam del Gemensam del Gemensam del

Valbara kurser

Sidoämne

Examensprofil, Lärare i musik 180 poäng IE

Huvudämne 120 poäng, Sidoämne 40 poäng, Gemensam del 20 poäng

Huvudämne

Huvud-
ämne

Huvudämne 120 poäng (med valbara kurser), Sidoämne 40 poäng, Gemensam del 20 poäng

Examensprofil, Lärare i musik och annat ämne 180-220 poäng Ga

Gemensam del Gemensam del Gemensam del
Sidoämne

Sidoämne

Huvudämne
Huvudämne

Huvudämne 120 poäng (med valbara kurser), Sidoämne 40 poäng, 60 poäng eller 80 poäng, Gemensam del 20 poäng

termin 5-6 / 5-7 / 5-8

Huvud-
ämne

Huvudämne

Huvudämne

Valbara kurser

Huvudämne
Huvudämne

Huvudämne
Huvudämne

Sidoämne

Ga 40p term. 5-6
Ga 60p term. 5-7
Ga 80p term. 5-8

Huvudämne

Examensprofil, Lärare i musik 180 poäng G, Gf, Gr

Sidoämne Sidoämne

Gemensam del Gemensam del
Gemensam del

Valbara kurser

Sidoämne

Huvudämne

Valbara kurser

Huvud-
ämne
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Musikhögskolan i Malmö 
Musiklärarutbildningen 

Lärarutbildning i musik – G 

Poängstruktur 
 

Åk5
Ht Vt Ht Vt Ht Vt Ht Vt Ht

Röst     

Sång och tal 1 1 1 1

Röstmetodik 0,5 0,5

Muntlig framställning 0,5

Ledning från instrument 0,5 0,5 0,5 0,5

Huvudackordinstrument     

H-ackordinstrument / notspel 1 1 1 1

H-ackordinstrument / gehörsspel 1 1 1 1

Ledning fr. instrument* x x x x

Biackordinstrument 1 1 1 1

Huvudinstrumentval 1,5 1,5

Valfri ensemble 2,5

Summa K1 9 6,5 5 4,5

*  Ledning fr. instrument examineras i delkursen Sång och tal

Åk3 Åk4Åk2

Huvudämne 120p

K1:1 K1:2

Kurs 1 - MUSIKALISKA OCH 

PEDAGOGISKA FÄRDIGHETER

Åk1
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Musikhögskolan i Malmö 
Musiklärarutbildningen 

 

Åk5
Ht Vt Ht Vt Ht Vt Ht Vt Ht

K2:5

UoL3 UoL4 UoL5 UoL6

1 1,5 1,5 0,5 1,5 2,5 2 1,5

1 1

Drama 1

Musikerergonomi 0/D 0/D 0/D

Mediateknik - text, bild och 
informationshantering 0,5

VFU 4 VFU 5 VFU 6

0,5 2,5 0,5 3 3 6 1,5

Fältstudier x x x

VFU - olika åldersgrupper x x x x x

Temadagsprojekt 1

Alternativa skolor 0,5

Didaktiska studier 1,5

Rytmik som metod x

Röstmetodik x

Musik och Samhälle - Didaktisk inriktning x

Musik och Samhälle - Sammanfattning 0,5
F.met. 3

0,5 0,5 0,5 0,5 1

Examensarbete 10

Summa K2 4,5 4,5 2,5 5 3 5,5 9,5 1 13,5

Åk5
Ht Vt Ht Vt Ht Vt Ht Vt Ht

Satslära med arrangering 0,5 1 1 0,5

Gehörsskolning 1 1 1 1

Körsång / körledning 1 1 1 1

Skolensembleledning 1

Mediateknik - Sequenser 1

Mediateknik - Elektroakustik 1,5

Summa K3 1,5 2 5 2,5 2,5 1

K2:1

Forskningsmetodik

Kurs 3 - TEORI OCH LEDNING/MEDIA

Verksamhetsförlagd utbildning 
VFU 2 VFU 3

Kurs 2 - MUSIK OCH KOMMUNIKATION
Åk1 Åk4Åk2

F-metodik 1

K3:3K3:2

Utveckling och lärande
UoL1

Rörelse

Rörelse / Rytmik som metod

Åk1

K3:1

K2:4

Åk4

Åk3

K2:2 K2:3

Åk3Åk2

F-metodik 2

UoL2

Rytmik s. metod
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Musikhögskolan i Malmö 
Musiklärarutbildningen 

 

Åk5
Ht Vt Ht Vt Ht Vt Ht Vt Ht

Rocksång 1

Rockensemble 1

Musik och Samhälle - Pop/Rock 1

Dans - Pop/Rock 0,5

Arrangering - Pop/Rock 0,5

Mediateknik - Noteditering 1

Trummor  1

Bas 1

Summa K4 1 6

Åk5
Ht Vt Ht Vt Ht Vt Ht Vt Ht

Sång och ackompanjemang 1

Klassisk ensemble 1

Arrangering - Visa och Västerländsk 
konstmusik 0,5

Musik och Samhälle -Västerländsk 
konstmusik 1 1

Musik och Samhälle - Visa 0,5

Sällskapsdans 0,5

Summa K5a 3 2,5

Åk5
Ht Vt Ht Vt Ht Vt Ht Vt Ht

Folkmusikensemble med sång och dans 1

Musik och Samhälle - Folkmusik 1 1

Summa K6 2 1

Kurs 6 - FOLKMUSIK Åk1

Åk1

Åk3

Åk2

Åk2

Åk4Åk2Kurs 5a - VISA OCH VÄSTERLÄNDSK 

KONSTMUSIK

Kurs 4 - POP/ROCK Åk1 Åk4

Åk3

Åk4Åk3
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Musikhögskolan i Malmö 
Musiklärarutbildningen 

Åk5
Ht Vt Ht Vt Ht Vt Ht Vt Ht

Jazzensemble med improvisation 0,5 0,5

Musik och Samhälle - Jazz 1

Arrangering - Jazz 0,5

Trummor - Jazz 0,5 0,5

 Bas - Jazz 1

Summa K7 1,5 3

Åk5
Ht Vt Ht Vt Ht Vt Ht Vt Ht

2 1 1 2 1,5

Åk5
Ht Vt Ht Vt Ht Vt Ht Vt Ht

1 1 1 1

Åk5
Ht Vt Ht Vt Ht Vt Ht Vt Ht

G. de l  
4

AvL1 AvL2 AvL3 AvL4

2 2 2,5 2,5
VFU Intro

1

Musikdramatiskt projekt 1 1

VFU - Skolkonsertprojekt 1,5

Interkulturellt projekt 1

Seminarieserie 0,5 1 0,5 1,5

VFU - Förskoleprojekt 1

IKT i undervisningen 1

Summa Gemensam del 4 1 1,5 3,5 1 4 5

Åk5
Ht Vt Ht Vt Ht Vt Ht Vt Ht

11,5 8,5 7 13

Åk1 Åk2 Åk3

Kurs 7 - JAZZ

Sidoämne 40p

Verksamhetsförlagd utbildning

Att vara lärare 

Gemensam del 20p

Kurs 9 - GRUPPTILLVAL

Åk2

Kurs 8 - ENSKILT TILLVAL

Åk3

Åk4

Åk2Åk1

Åk1 Åk2

Åk1

Gem.del 1

GEMENSAM DEL

Åk4

Åk4

Gem.del 2

Åk2

Gem.del 3

Åk3

*  Se bilaga Sidoämne för detaljerade poäng

Åk1

SIDOÄMNE*

Åk4

Åk4

Åk3

Åk3
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Musikhögskolan i Malmö 
Musiklärarutbildningen 

Lärarutbildning i musik – G 

Timplan 
 

Åk5
Ht Vt Ht Vt Ht Vt Ht Vt Ht

Röst     

Sång och tal 1) 5 5 5 5

Röstmetodik 2) 6 6

Muntlig framställning 3) 8

Ledning från instrument 4) 3 3 3 3

Huvudackordinstrument     

H-ackordinstrument / notspel 5) 5 5 5 5

H-ackordinstrument / gehörsspel 6) 5,5 5,5 5,5 5,5

Biackordinstrument, gitarr 7) 4,5 4,5 4,5 4,5

Biackordinstrument, piano 7) 5 5 5 5

Gemensam redovisning 8) halvdag halvdag halvdag halvdag

Huvudinstrumentval 9) 5 5

Valfri ensemble 10) 15

Åk3 Åk4

K1:2

Åk1 Åk2

Huvudämne 120p

Kurs 1 - MUSIKALISKA OCH 

PEDAGOGISKA FÄRDIGHETER
K1:1
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Åk5
Ht Vt Ht Vt Ht Vt Ht Vt Ht

K2:5

UoL3 UoL4 UoL5 UoL6

20 10 15 10 12 28 15 10

13 13 9

Drama 13) 13

Musikerergonomi 14) x x x
Mediateknik - text, bild och 
informationshantering 15) 8

VFU 2 VFU 3 VFU 4 VFU 5 VFU 6

2v 1term 3v 6v 1 1/2v

Fältstudier 17) 4-6halvd

Temadagsprojekt 18) 1v

Alternativa skolor 19) 1/2v

Didaktiska studier

Rytmik som metod

Röstmetodik 20) 4

Musik och Samhälle - Didaktisk inriktning 21) 6

Musik och Samhälle - Sammanfattning 22) 5
F.met.3

5 5 5 5 10

Examensarbete 24) 10p

Åk5
Ht Vt Ht Vt Ht Vt Ht Vt Ht

Satslära med arrangering 25) 4 4,5 4,5 4

Gehörsskolning 26) 10 10 10 10

Körsång / körledning 27) 13 13 13 13

Skolensembleledning 28) 15

Mediateknik - Sequenser 29) 8

Mediateknik - Elektroakustik 30) 26

Forskningsmetodik 23)
F-metodik 1

Kurs 3 - TEORI OCH LEDNING/MEDIA
Åk1

K3:2K3:1

Åk3Åk2

Åk4

Åk4

Utveckling och lärande 11)
UoL1

4-6 halvdagar

Rörelse
y
metod

UoL2

Verksamhetsförlagd utbildning 16) 

Rörelse / Rytmik som metod 12)

K3:3

Kurs 2 - MUSIK OCH KOMMUNIKATION
Åk1 Åk2

K2:1 K2:4K2:3

Åk3

F-metodik 2

K2:2
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Åk5
Ht Vt Ht Vt Ht Vt Ht Vt Ht

Rocksång 31) 8

Rockensemble 32) 15

Musik och Samhälle - Pop/Rock 33) 10

Dans - Pop/Rock 34) 6

Arrangering - Pop/Rock 35) 6

Mediateknik - Noteditering 36) 8

Trummor 37) 10

Bas 38) 10

Åk5
Ht Vt Ht Vt Ht Vt Ht Vt Ht

Sång och ackompanjemang 39) 10

Klassisk ensemble 40) 15

Arrangering - Visa och Västerländsk 
konstmusik 41) 6

Musik och Samhälle -Västerländsk 
konstmusik 42) 13 13

Musik och Samhälle - Visa 43) 6

Sällskapsdans 44) 6

Åk5
Ht Vt Ht Vt Ht Vt Ht Vt Ht

Folkmusikensemble med sång och dans 45) 15

Musik och Samhälle - Folkmusik 46) 10 10

Åk3Åk1

Åk4

Kurs 6 - FOLKMUSIK Åk4

Åk4

Åk2

Åk3

Kurs 5a - VISA OCH VÄSTERLÄNDSK 

KONSTMUSIK

Åk2Kurs 4 - POP/ROCK

Åk2Åk1

Åk1

Åk3
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Åk5
Ht Vt Ht Vt Ht Vt Ht Vt Ht

Jazzensemble med improvisation 47) 5 10

Musik och Samhälle - Jazz 48) 8

Arrangering - Jazz 49) 6

Trummor - Jazz 50) 5 5

 Bas - Jazz 51) 10

Åk5
Ht Vt Ht Vt Ht Vt Ht Vt Ht

5 5 5 5 5

Åk5
Ht Vt Ht Vt Ht Vt Ht Vt Ht

11 11 11 11

Åk5
Ht Vt Ht Vt Ht Vt Ht Vt Ht

G.del 4

AvL1 AvL2 AvL3 AvL4

10 15 20 15
VFU Intro

1v

Musikdramatiskt projekt 56) 2v

VFU - Skolkonsertprojekt 57) 2v

Interkulturellt projekt 58) 1v

Seminarieserie 59) x x x x

VFU - Förskoleprojekt 60) 1v

IKT i undervisningen 61) 17

Åk5
Ht Vt Ht Vt Ht Vt Ht Vt Ht

Profilkurser nr. 1-7 x x x x

Projekt x x x x

Åk3Åk1

Kurs 8 - ENSKILT TILLVAL 52)

Kurs 7 - JAZZ

Åk1 Åk2

Åk1

Åk1

Gemensam del 20p

Verksamhetsförlagd utbildning 55)

Åk2

Åk3 Åk4

Åk4

Åk4

Åk4

Kurs 9 - GRUPPTILLVAL 53)

Tillvalskurser (3 Te och 3 Tg)

Åk3

Åk1 Åk2 Åk3

Sidoämne 40p

Att vara lärare 54)

2 Te
2 Tg

Gem.del 1

1 Te
1 Tg

Gem.del 3

GEMENSAM DEL

Åk2SIDOÄMNE*

Gem.del 2

Åk3 Åk4Åk2

*  Se bilaga Sidoämne för detaljerade poäng
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Fotnot för G 

Kurs 1 – MUSIKALISKA OCH PEDAGOGISKA FÄRDIGHETER  
1. Sång och tal. 10 timmar/studerande/läsår. Enskild- och gruppundervisning. Gemensamma 

lektioner kan ske på gemensam blockad tid, inom den givna tidsramen. 
2. Röstmetodik. Åk1:Egen röst. 6 timmar med ca 6 studerande/grupp. Åk2: Barn och ung-

domsröster. 6 timmar med 12 studerande/grupp. 
3. Muntlig framställning/scenisk beredskap. Åk1: 6v x 80min med ca. 6 studerande/grupp. 
4. Ledning från instrument. 3 tim/termin med ca. 6 studerande/grupp. Kan ligga på gemen-

sam, blockad tid. 
5. H-ackordinstrument/notspel. Åk1 och Åk2: 10 tim/år. Enskild- och gruppundervisning 

Gemensamma lektioner kan ske på gemensam blockad tid inom den givna timramen. 
6. H-ackordinstrument/gehörsspel. Åk1 och Åk2: 11 tim/år. Enskild- och gruppundervisning. 

Gemensamma lektioner kan ske på gemensam blockad tid inom den givna tidsramen. 
7. Biackordinstrument gitarr. Åk1 och Åk2: 9 timmar/studerande/läsår. Gemensamma lektio-

ner kan ske på gemensam blockad tid inom den givna tidsramen.  
7. Biackordinstrument piano. Åk1 och Åk2: 10 timmar/studerande/läsår. Enskild- och grupp-

undervisning. Gemensamma lektioner kan ske på gemensam blockad tid inom den givna 
tidsramen. 

8. Gemensam redovisning sker i slutet av varje termin inom respektive kurslag. 
9. Huvudinstrument efter eget val 10 tim i åk1. För de som har h-instrument sång, piano eller 

gitarr läggs en resurs på 5 tim (15 min/vecka) till på huvudinstrumentet i K1.  
10. Valfri ensemble i vald genre i åk1. 90 min/vecka, totalt 15 tim. Kan samläsas med grupptill-

val.  

Kurs 2 – MUSIK OCH KOMMUNIKATION 
11. Utveckling och lärande, UoL1-5, inkluderande metodik och pedagogik. 12-15 studeran-

de/grupp. 
12. Rörelse/Rytmik som metod.  

– Åk1: Rörelse, 10 veckor x 80 min med 12-15 studerande/grupp. Totalt 13 timmar + rörelse-
träning i introduktionsvecka.  

– Åk2: Rytmik som metod, 10 veckor x 80 min med 12-15 studerande/grupp. Totalt 13 tim-
mar.  

– Åk4: Rytmik som metod i anslutning till VFU-långpraktiken med 12-15 studerande/grupp. 
Totalt 9 timmar i projektvecka. 

13. Drama. Åk1: 10 veckor x 80 min med 12-15 studerande/grupp + i introduktionsvecka. 
14. Musikerergonomi. Åk1, åk2 och åk4 på gemensam tid eller under projektvecka. 
15. Mediateknik – text, bild och informationshantering. Åk1: grundläggande datoranvändning. 

6v x 80 min med 8 studerande/grupp. Totalt 8 timmar.   
16. Verksamhetsförlagd utbildning – VFU: 

– Åk1: fältdagar + 2 veckor VFU i högre årskurser.  
– Åk2: fältdagar + VFU i lägre årskurser i form av kontinuerlig serie.  
– Åk3: Alternerande VFU gymnasieskola eller åk7-9.  
– Åk4: VFU, 6 veckor.  
– Termin 9: VFU-Eget val. Även VFU i Gemensam del och i vissa SÄ. 

17. Fältstudier före VFU-serierna i åk1 och åk2.  
18. Temadagsprojekt. 
19. Alternativa skolor. 
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20. Röstmetodik. Åk4: I anslutning till VFU "Problem- och vuxenrösten". 12-15 studeran-
de/grupp. Totalt 4 timmar i projektvecka. 

21. Musik och Samhälle – didaktisk inriktning. Åk4: I anslutning till VFU, totalt 6 timmar i 
projektvecka. 

22. Musik och Samhälle – sammanfattning. Termin 9: 5v x 60 min. 
23. Forskningsmetodik. Åk1: 10 tim. Åk2: 10 tim. Åk4: 10 tim. 12-15 studerande/grupp. 
24. Examensarbete 10p. i åk5. 

Kurs 3 – TEORI OCH LEDNING/MEDIA 
25. Satslära. Grundkursen är 4 terminer och omfattar 17 tim/studerande, med start i åk1. En-

skild- och gruppundervisning. Se vidare arrangeringskurser under K4-K7. Arrangemangs-
uppspel knutna till delkursen. För de studerande med 0-2p. vid antagningsproven, erbjuds 
en förberedande kurs om 10 tim med 4 studerande/grupp under åk1. Ordinarie grundkurs 
startar först då den förberedande kursen är godkänd.  

26. Gehörsskolning. Grundkursen läses i åk2 och åk3. För de studerande med 0-2p. vid antag-
ningsproven, erbjuds en förberedande kurs om 20 tim, med 4 studerande/grupp, under åk1.  

27. Körsång/körledning. Åk1: 80 min x 20v med 15-20 studerande/grupp. Åk2: 80 min x 20v 
med 15-20 studerande/grupp. 120 lärarminuter. 

28. Skolensembleledning. Åk2: 10v x 90 min. Totalt 15 timmar. 
29. Mediateknik – sequenser. Åk2: 6 v x 80 min med 8 studerande/grupp. Totalt 8 timmar. 
30. Mediateknik – elektroakustik. Åk3: 26 tim, en termin, ca. 6 studerande/grupp. 

Kurs 4 – POP/ROCK 
31. Rocksång. Åk1: 8 timmar med 6-7 studerande/grupp inkl. mickteknik.  
32. Rockensemble med 6-7 studerande/grupp. 10v x 90 min inkl. PA-genomgång. Totalt 15 

tim.  
33. Musik och Samhälle – pop/rock. 10 tim med 12-15 studerande/grupp. 
34. Dans – pop/rock. 6 tim med 12-15 studerande/grupp. 
35. Arrangering – pop/rock + arrangemangsuppspel. 6 tim med 4 studerande/grupp.  
36. Mediateknik – noteditering. 6v x 80 min med 8 studerande/grupp. Totalt 8 tim. 
37. Trummor. 10 tim med 4 studerande/grupp. 
38. Bas. 10 tim med 4 studerande/grupp. 

Kurs 5a – VISA/VÄSTERLÄNDSK KONSTMUSIK 
39. Sång och ackompanjemang. 10 tim med 6-7 studerande/grupp. 
40. Klassisk ensemble i grupp. 10 v x 90 min. Totalt 15 tim. 6-7 studerande/grupp. 
41. Arrangering – visa/v. konstmusik. 6 tim med 4 studerande/grupp. Arrangemangsuppspel 

knutna till denna delkurs. 
42. Musik och Samhälle – västerländsk konstmusik. 20v x 80 min. Totalt 26 tim i storgrupp.  
43. Musik och Samhälle – visa. 6v x 60 min med 12-15 studerande/grupp. 
44. Sällskapsdans. 6 tim med 12-15 studerande/grupp.  

Kurs 6 – FOLKMUSIK 
45. Folkmusikensemble med sång och dans (nordisk musik). 10v x 90 min. Totalt 15 tim med 

12-15 studerande/grupp.  
46. Musik och Samhälle. Ht, svensk 5v x 60 min + europeisk 5v x 60 min med 12-15 studeran-

de/grupp. Vt, utomeuropeisk 5v x 60 min i storgrupp + 5v x 60 min med 12-15 studeran-
de/grupp.  
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Kurs 7 – JAZZ 
47. Jazzensemble med improvisation. 10v x 90 min. Totalt 15 tim med 6-7 studerande/grupp.  
48. Musik och Samhälle – jazz. 8v x 60 min med 12-15 studerande/grupp.  
49. Arrangering – jazz. 6 tim med 4 studerande/grupp. Arrangemangsuppspel knutna till delkur-

sen. 
50. Trummor. 10 tim med 4 studerande/grupp inkl. PIK-ensemblespel. 
51. Bas. 10 tim med 4 studerande/grupp inkl. PIK-ensemblespel. 

Kurs 8 – ENSKILT TILLVAL  
52. Åk2: 10 timmar. Åk4: 10 timmar. Termin 9: 5 timmar 

Kurs 9 – GRUPPTILLVAL 
53. Grupptillval. 80 minuter x 17 veckor, totalt 22 timmar i åk2 och 4. Samläsning med andra 

årskurser och varianter. 

GEMENSAM DEL 
54. Att vara lärare. AvL1-4 samläses med hela ML. 
55. Verksamhetsförlagd utbildning – VFU: 

– Introduktionsvecka. Samläses första veckan med alla i åk1 på Musikhögskolan i Malmö. 
– Introduktions-VFU. En vecka på hösten. 

56. Musikdramatiskt projekt. Samläses med hela ML i åk1 under två projektveckor. 
57. Skolkonsertprojekt. Samläses med hela ML i åk2 under två projektveckor. 
58. Interkulturellt projekt. Samläses med hela ML i åk3. 
59. Seminarieserie. Samläses med hela ML. 
60. Förskoleprojekt. Samläses med hela ML i åk2. 
61. IKT i undervisningen. Samläses med hela ML i åk5. 

SIDOÄMNE/PROFIL: Se separat bilaga 
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K1 – Musikaliska och Pedagogiska färdigheter 
 
Fastställd: UR 2003-09-17 
 
Inplacering i utbildningen: G/Ga/G Folkmusik/G Rock Åk1 och 2 
 
Poängtal: G/Ga 25p, G Folkmusik 32,5p, G Rock 31,5p. 
 

K1:1, Åk1 K1:2, Åk2 Utbildning 

ht vt ht vt 

Summa 

G/Ga 9p 6,5p 5p 4,5p 25p 

Gr 8p 8p 8,5p 7p 31,5p 

Gf 9p 8p 9p 6,5p 32,5p 

Syfte  
Kursen syftar till att den studerande utvecklar vokala och instrumentala färdigheter och stärker 
sin musikaliska identitet med hänsyn till den kommande yrkesrollen som lärare i musik. Kursen 
syftar även till att den studerande skaffar sig kunskaper, färdigheter och erfarenheter att musicera 
och kommunicera som konstnärlig och pedagogisk förebild. Den studerande skall också utveckla 
förmåga att kunna ta aktiv del i samhällets musik- och kulturliv. Kursens kreativa miljö skall 
främja konstnärligt uttryck i lika hög grad som pedagogisk reflektion. 
Det perspektiv och innehåll som aktualiseras under den verksamhetsförlagda utbildningen skall 
relateras till kursens delar såväl repertoarmässigt som pedagogiskt.  
Kursens upplägg och genomförande syftar till att den studerande utvecklar sin kompetens i själv-
ständigt arbete och förvärvar erfarenheter av samarbete och integration mellan delkurser, ämnen 
och moment. Arbetet organiseras bl.a. i kurslag där studenter och lärare utifrån kursplanerna 
planerar, genomför, redovisar och utvärderar kursens olika delar.  

Övergripande mål  
Efter genomgången kurs skall den studerande ha 

– utvecklat sitt instrumentala, vokala, konstnärliga och personliga uttryck genom praktiskt mu-
sikaliskt arbete samt reflekterat över det egna lärandet 

– utvecklat förmåga att använda och omsätta sina musikaliska kunskaper inom olika genrer 
– övat sin kommunikativa och pedagogiska förmåga, som musiker och lärare i samverkan, i 

såväl lärarsituationer som inför publik 
– tillägnat sig kunskaper i att på ett ergonomiskt riktigt sätt förhålla sig till färdighetsträningen 
– utvecklat förmåga att tillvarata och systematisera sina egna och andras erfarenheter vad be-

träffar lärandeprocesser, instudering och studieteknik av olika slag  
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Kursens delar 

Åk1 

G/Ga Gr Gf 

K1:1 - Musikaliska och pedagogiska färdigheter 

Röst 
Delkurs: Sång och tal 

Delkurs: Muntlig framställning 

Delkurs: Röstmetodik 

Delkurs: Ledning från instrument 

Huvudackordinstrument 
Delkurs: Piano, gitarr eller accordeon-notspel 

Delkurs: Piano, gitarr eller accordeon-gehörsspel 

Ledning från instrument (examineras  inom Röst) 

Delkurs: Biackordinstrument Piano eller gitarr 

Delkurs: Huvudinstrumentval Delkurs: Huvudinstrument Delkurs: Huvudinstrument 

Delkurs: Valfri ensemble Delkurs: Ensembleblock - rock  Delkurs: Ensembleblock - folkmusik 

 

Åk2 

G/Ga Gr Gf 

K1:2 - Musikaliska och pedagogiska färdigheter 

Röst 
Delkurs: Sång och tal 

Delkurs: Röstmetodik 

Delkurs: Ledning från instrument 

Huvudackordinstrument 
Delkurs: Piano, gitarr eller accordeon -notspel 

Delkurs: Piano, gitarr eller accordeon -gehörsspel 

Ledning från instrument (examineras inom Röst) 

Delkurs: Biackordinstrument Piano eller gitarr 

 Delkurs: Huvudinstrument Delkurs: Huvudinstrument 

 Delkurs: Ensembleblock - rock Delkurs: Ensembleblock - folkmusik 

Examination 
Kursen examineras inom varje kursdel (K1:1, K1:2) ur ett helhetsperspektiv av ansvarig lärar-
grupp. Delkurserna examineras av undervisande lärare fortlöpande samt vid särskilda tillfällen. 
Formerna för delkursexamination kan variera. 

Betyg  
Vid bedömning används något av betygen Godkänd eller Underkänd. För betyget Godkänd på 
delkurs ska den studerande ha uppnått målen för varje ämne/moment. För betyget Godkänd på 
hel kurs ska den studerande ha uppnått målen för varje delkurs.  
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Kurslitteratur  
Kurslitteratur förtecknas på särskild lista (se arbetsplan). 

Kursutvärdering  
Kursen utvärderas summativt vid kursens slut, termins- eller läsårsvis. Övergripande frågor kring 
mål, syfte, kursinnehåll, samarbets- och undervisningsformer bör vara centrala. Viktiga synpunk-
ter och erfarenheter från delkursutvärderingar ska tas upp i kursutvärderingen. Proto-
koll/minnesanteckningar från utvärderingen ska komma utbildningsledningen tillhanda. Utvär-
deringen skall vara offentligt tillgänglig och undertecknad av ansvariga lärare samt förtroendeval-
da studenter. 
Erfarenheter och synpunkter från utvärderingen ska beaktas och följas upp i nästa års kurs. 
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Bilaga till K1  
Gemensamma redovisningar i Sång och tal, Huvud- och Biac-
kordinstrument 
 
Fastställd: UR 2004-11-17 
 
Inplacering i utbildningen 
 K1 - Musikaliska och pedagogiska färdigheter 
 Variant/Inriktning: G/Ga 
 Årskurs/termin: Åk1 och 2. En gemensam redovisning (halvdag) per termin under terminerna 

1-4. Ingår som en examinationsform inom delkurserna Sång och tal, Huvudackord- och Bi-
ackordinstrument. 

Mål 
Den studerande ska vid de Gemensamma redovisningarna ha visat sin förmåga att inför medstu-
derande och lärare framföra väl förberedda stycken, sånger och andra uppgifter såsom muntlig 
framställning. 
Den studerande ska framför allt ha visat sin förmåga att inom olika genrer sjunga och kompa sig 
själv.  

Innehåll 

Termin 1 
1. Svensk visa, litterär eller folklig, med traditionell visharmonik: Sång till eget ackompanje-

mang på huvudackordinstrument, med förspel. Uppgiften genomförs utantill. 
2. Solosång efter eget val inom valfri genre framföres utantill. Medstuderande eller lärare ac-

kompanjerar. 
3. Uppgift efter eget val inom valfri genre och instrumentbesättning. 
4. En av uppgifterna ska mera utförligt presenteras muntligt (1-3 minuter) och vara väl förbe-

redd. 

Kommentar: Den valfria uppgiften kan också utföras tillsammans med annan eller andra studerande i 
gruppen. De studerande ansvarar för att utforma programblad och att programmet i sin helhet är väl 
repeterat. 

Uppgift 1. Svensk visa kan istället framföras vid Gemensam redovisning under termin 2 eller 
3 och byter då plats med motsvarande uppgift inom pop/rock eller jazz. 

I första hand deltar lärare i gehörsspel på huvudackordinstrument och i sång. 

Termin 2 
1. Pop/rock: Sång till eget ackompanjemang på huvudackordinstrument, med förspel. Uppgif-

ten genomförs utantill. 
2. Sång till eget ackompanjemang på biackordinstrument i valfri genre, med förspel. Uppgiften 

genomförs utantill. 
3. Uppgift efter eget val inom valfri genre och instrumentbesättning. 
4. En av uppgifterna ska mera utförligt presenteras muntligt (1-3 minuter) och vara väl förbe-

redd. 

Kommentar: Den valfria uppgiften kan också utföras tillsammans med annan eller andra studerande i 
gruppen. De studerande ansvarar för att utforma programblad och att programmet i sin helhet är väl 
repeterat. 
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Uppgift 1. Pop/rock kan framföras vid Gemensam redovisning under termin 1 eller 3 och by-
ter då plats med motsvarande uppgift inom svensk visa eller jazz. 

I första hand deltar lärare i gehörsspel på huvudackordinstrument, på biackordinstrument och 
i sång.  

Termin 3 
1. Jazz och andra (på ett eller annat sätt) närliggande genrer som inte förekommit vid tidigare 

redovisningar t.ex. blues, bossa, samba: Sång till eget ackompanjemang på huvudackordin-
strument. Uppgiften genomförs utantill och kan sjungas i mikrofon. 

2. Sång till eget ackompanjemang på biackordinstrument i valfri genre, annan än vid tidigare 
redovisning, med förspel. Uppgiften genomförs utantill. 

3. Kort presentation och framförande av solostycke på huvudackordinstrument, klassisk genre. 
4. Uppgift efter eget val inom valfri genre och instrumentbesättning. 
5. Vid den här redovisningen ska en förberedd prosatext (c:a 3 minuter) framföras i anslutning 

till en av uppgifterna, gärna med innehållsmässig anknytning till stycket/sången. 

Kommentar: Den valfria uppgiften kan också utföras tillsammans med annan eller andra studerande i 
gruppen. De studerande ansvarar för att utforma programblad och att programmet i sin helhet är väl 
repeterat. 

Uppgift 1. Jazz kan framföras vid Gemensam redovisning under någon av de två första termi-
nerna och byter då plats med motsvarande uppgift inom svensk visa eller pop/rock. 

Lärare i gehörs- och notspel på huvudackordinstrument, på biackordinstrument och i sång 
deltar. 

Termin 4 
1. Valfri genre: Sång till eget ackompanjemang på huvudackordinstrument. Uppgiften genom-

förs utantill med mikrofonsång och ackompanjemang på elinstrument (elpiano, synt eller el-
gitarr). Studerande i gruppen deltar i samspelet på bas, trummor och eventuellt övrigt.  

2. Presentation och framförande av solostycke i sång, klassisk genre, till ackompanjemang som 
utförs av medstuderande (se uppgift 3.) Uppgiften genomförs utantill och ska mera utförligt 
presenteras muntligt. 

3. Ackompanjemangsuppgift på huvudackordinstrument till klassisk sång (se uppgift 2.). 
4. Uppgift efter eget val inom valfri genre och instrumentbesättning. Denna uppgift är inte 

obligatorisk vid den här redovisningen. 

Kommentar: Under programpunkten 1. ansvarar de studerande för ljudinställningen (soundcheck) och 
sköter sedan ljudanläggningen under redovisningen. Den valfria uppgiften kan också utföras tillsam-
mans med annan eller andra studerande i gruppen. De studerande ansvarar för att utforma program-
blad och att programmet i sin helhet är väl repeterat.  
 

I första hand deltar lärare i gehörs- och notspel på huvudackordinstrument samt i sång. 

Examination 
Lärare i K1 är examinationsansvariga för de Gemensamma redovisningarna i sång, piano, gitarr 
och accordeon.  
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Kommentarer  
De Gemensamma redovisningarna är obligatoriska redovisningsformer och ingår i delkurserna 
Sång och tal, Huvudackordinstrument och Biackordinstrument. Vid dessa redovisningar ska den 
studerande visa sin förmåga att framträda och musicera inför medstuderande och lärare samt 
bygga upp trygghet och säkerhet i att sjunga, muntligt presentera, spela och ackompanjera sig 
själv och andra. Redovisningarna är huvudsakligen en tillämpning av de moment man arbetar 
med kontinuerligt i delkurserna. 

Redovisningarna ingår som en av flera examinationsformer och är knutna till delkurserna i 
Sång och tal, Huvudackord- och Biackordinstrument. 
 
Examinationen i varje delkurs sker  
1. fortlöpande i samband med enskild undervisning,  
2. vid gemensamma lektioner,  
3. vid Gemensamma redovisningar 
 

Undervisande ämneslärare är examinationsansvarig. 
 
Den repertoar som ska framföras vid en Gemensam redovisning väljs av den studerande i samråd 
med respektive lärare i god tid före redovisningen. Samordning och samråd ska ske mellan in-
blandade lärare så att repertoaren kan förberedas på bästa sätt. 

Lärare följer upp och ger sina synpunkter till den studerande individuellt, i direkt anslutning 
till redovisningen.  

Den studerande som ej deltagit vid en Gemensam redovisning, eller som inte genomfört de i 
redovisningen ingående momenten tillräckligt väl förberedda, ska göra om redovisning-
en/momenten vid ett senare tillfälle eller vid nästa Gemensamma redovisning. 

Varje kurslag för anteckningar om vilka studenter som ej genomfört eller ej framfört tillräck-
ligt väl förberedda moment vid Gemensam redovisning. Resultatet lämnas efter varje redovisning 
till kursledaren. 
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Röst 
 
Fastställd: UR 2003-09-17  
 
Inplacering i utbildningen 
 Kurs: K1 - Musikaliska och pedagogiska färdigheter 
 Variant/Inriktning: G/Ga 
 Årskurs/termin: Åk1 och 2 
 
Poängtal: Totalt 7,5p. (Åk1 4p, Åk2 3,5p) 
 

Delkurser som ingår i Röst: 

 Åk1 Åk2 Summa 

Sång och tal 
1p 1p 1p 1p 4p 

Muntlig framställning 
 0,5p   0,5p 

Röstmetodik 
0,5p  0,5p  1p 

Ledning från instrument  
0,5p 0,5p 0,5p 0,5p 2p 

Summa: 
2p 2p 2p 1,5p 7,5p 

Mål 
Efter genomgångna delkurser ska den studerande 

– ha utvecklat sin förmåga till självständig instudering och konstnärlig gestaltning av text och 
musik 

– praktiskt kunna visa god röstbehandling  
– kunna utföra röstanalys på elementär nivå. 

Sång och tal 
Efter genomgången delkurs ska den studerande 

– ha skaffat sig kunskaper om röstens funktion i sång och tal samt ha förmåga att vidareutveck-
la den egna röstens användning i ett pedagogiskt och konstnärligt sammanhang  

– kunna sånger från skilda genrer, språk- och repertoarområden. 
– ha utvecklat sin förmåga till självständig instudering och konstnärlig gestaltning av text och 

musik  
– behärska att sjunga till eget ackompanjemang 
– ha utvecklat god kunskap i att leda sång från ackordinstrument 

Muntlig framställning 
Efter genomgången delkurs ska den studerande 

– ha grundläggande färdigheter i gestaltning av vers och prosa  
– utvecklat sin förmåga att tala inför grupp med och utan manus. 

Röstmetodik 
Efter genomgången delkurs ska den studerande 

– erhållit fördjupade kunskaper om den egna rösten och dess utveckling 
– ha kännedom om olika rösttyper 
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– ha grundläggande kunskaper i att analysera, beskriva och bedöma den egna rösten, barns, 
ungdomars, kvinnors och mäns röster 

– behärska att arbeta med barn- och ungdomsröster 
– ha kunskap om röststörningar och om åtgärder vid problem 

Ledning från instrument 
Efter genomgången delkurs ska den studerande 

– ha utvecklat god kunskap i momentet ledning från instrument 
– behärska att leda en klass eller sång-/spelgrupp från ackordinstrument 

Innehåll 

Sång och tal 
– sånger och visor från olika repertoarområden: folkliga och litterära visor från olika länder, 

barnvisor, västerländsk konstmusik från olika tidsepoker, pop och rock, musikal-/ teater-
sånger och afro-amerikanska sånger. 

– sång till eget ackompanjemang. 

Muntlig framställning 
– läsning av prosa och poesi 
– berätta en historia 
– presentationsteknik 

Röstmetodik 
– röstens anatomi, olika arbetssätt i tal och sång, utveckling och skillnader hos kvinnor, män, 

ungdomar och barn 
– röstanalys 

Ledning från instrument 
– praktiskt musikaliskt arbete med grupp- och sångledning från instrument 
– instuderingsteknik 
– a prima vista läsning och reducerat ackompanjemangsspel 

Undervisningens genomförande 
Delkursen innehåller varierade arbetsformer. Dessa utvecklas med utgångspunkt i delkursens mål 
och innehåll i samverkan mellan lärare och studerande. Undervisning enskilt och i grupp.  

Examination 
Examination sker fortlöpande i delkursen av undervisande lärare. För Sång och tal, Huvud- och 
Biackordinstrument sker även examination vid Gemensamma redovisningar där ansvarig lärar-
grupp är gemensamt examinationsansvarig. Se bilaga. 
Delkursen Ledning från instrument examineras inom kurslaget av undervisande lärare. 

Betygsgrader 
Som betyg används Godkänd eller Underkänd. 

Kurslitteratur 
Kurslitteratur förtecknas på särskild lista (se arbetsplan). 
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Delkursutvärdering 
Lärare och studerande väljer den form av utvärdering som lämpar sig bäst för delkursen. Detta 
kan ske som formativ (löpande) utvärdering där resultatet direkt kan påverka pågående undervis-
ning och skapa dialog om lärande mellan lärare och studerande och/eller summativ utvärdering 
som genomförs efter avslutad delkurs och kan vara skriftlig eller muntlig. Resultatet av en skrift-
lig utvärdering ska återkopplas till de studerande.  
Frågor kring mål, innehåll och undervisningsformer bör vara centrala. Viktiga synpunkter och 
erfarenheter från delkursutvärderingar ska tas upp i kursutvärderingen. Ansvaret för att utvärde-
ring kommer till stånd ligger hos undervisande lärare. Erfarenheter och synpunkter från utvärde-
ringen ska beaktas och följas upp i nästa års delkurs. 
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Huvudackordinstrument – Piano 
 
Fastställd: UR 2003-09-17 
 
Inplacering i utbildningen 
 Kurs: K1 - Musikaliska och pedagogiska färdigheter 
 Variant/Inriktning: G/Ga 
 Årskurs/termin: Åk1 och 2 
 
Poängtal: 8p. 
 

Delkurser som ingår i Huvudackordinstrument - Piano: 

 Åk1 Åk2 Summa 

Piano/notspel 1p 1p 1p  1p  4p 

Piano/gehörsspel 1p 1p 1p 1p 4p 

Ledning från instrument* 0p 0p 0p 0p 0p 

Summa: 2p 2p 2p 2p 8p 

*Delkursen Ledning från instrument examineras inom kurslaget av undervisande lärare och räknas 
poängmässigt till ämnesgruppen Röst. 

Mål 
Efter genomgången delkurs ska den studerande 

– på ett stilriktigt sätt behärska komp för klassrumssituationen, dvs. att till egen sång kunna 
kompa i olika genrer på ett engagerande och obehindrat sätt utan att vara beroende av att se 
på klaviatur eller i noter/text 

– ha utvecklat god kunskap i att leda sång från pianot 
– kunna fungera även i andra musikaliska sammanhang som kan kopplas till yrkesrollen t. ex. 

spel i ensemble, ackompanjemang av sångare, instrumentalister och kör 
– ha uppnått grundläggande färdighet i melodispel efter ackordbeteckningar 
– ha utvecklat en god förståelse av notbilden 
– ha redovisat noterade musikstycken från olika epoker/stilar samt noterade ackompanjemang 

till vokalstycken  
– utvecklat sin stilkänsla och speltekniska förmåga, sin repertoarkännedom samt förståelse av 

musikhistoriska sammanhang 
– fått erfarenhet av att framföra musik med en konstnärlig och artistisk inställning 

Innehåll 

Piano/notspel  
– klassisk repertoar och stilkännedom  
– tekniska färdighetsövningar 
– enklare ackompanjemang 
– a prima vistaövningar med form- och harmonisk analys 
– spel med reducering och körpartitur 
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Piano/gehörsspel 
– melodispel, plankning och annan gehörsinlärning 
– spel efter ackordbeteckningar 
– a prima vista spel och transponering efter ackordbeteckningar 
– enklare gehörstransponering och enklare förspels- och modulationsteknik 
– praktisk orientering om spel i kompgrupp samt om improvisation 
– pianots roll i samspel – praktisk tillämpning 
– instuderingsteknik, övningsmetodik, memorering, formanalys 

 
Stor vikt ska läggas vid momentet ackompanjemang till egen sång inom olika genrer. 
 
Repertoar: 

– visor och folkmusik med tyngdpunkt i svensk/europeisk repertoar 
– afroamerikansk musik med tyngdpunkt i pop/rock 

De två första terminerna ägnas åt visor/folkmusik och pop/rock 

Ledning från instrument 
Se delkursplanerna för Röst 

Undervisningens genomförande 
Delkursen innehåller varierade arbetsformer. Dessa utvecklas med utgångspunkt i delkursens mål 
och innehåll i samverkan mellan lärare och studerande. Undervisning enskilt och i grupp. 

Examination 
Examination sker fortlöpande i delkursen av undervisande lärare. För Sång och tal, Huvud- och 
Biackordinstrument sker även examination vid Gemensamma redovisningar där ansvarig lärar-
grupp är gemensamt examinationsansvarig. Se bilaga. 
Delkursen Ledning från instrument examineras inom kurslaget av undervisande lärare. 

Betygsgrader 
Som betyg används Godkänd eller Underkänd. 

Kurslitteratur 
Kurslitteratur förtecknas på särskild lista (se arbetsplan). 

Delkursutvärdering 
Lärare och studerande väljer den form av utvärdering som lämpar sig bäst för delkursen. Detta 
kan ske som formativ (löpande) utvärdering där resultatet direkt kan påverka pågående undervis-
ning och skapa dialog om lärande mellan lärare och studerande och/eller summativ utvärdering 
som genomförs efter avslutad delkurs och kan vara skriftlig eller muntlig. Resultatet av en skrift-
lig utvärdering ska återkopplas till de studerande. 
Frågor kring mål, innehåll och undervisningsformer bör vara centrala. Viktiga synpunkter och 
erfarenheter från delkursutvärderingar ska tas upp i kursutvärderingen. Ansvaret för att utvärde-
ring kommer till stånd ligger hos undervisande lärare. Erfarenheter och synpunkter från utvärde-
ringen ska beaktas och följas upp i nästa års delkurs. 
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Huvudackordinstrument – Gitarr 
 
Fastställd: UR 2003-09-17 
 
Inplacering i utbildningen 
 Kurs: K1 - Musikaliska och pedagogiska färdigheter 
 Variant/Inriktning: G/Ga 
 Årskurs/termin: Åk1 och 2 
 
Poängtal: 8p. 
 

Delkurser som ingår i Huvudackordinstrument - Gitarr: 

 Åk1 Åk2 Summa 

Gitarr/notspel 1p 1p 1p  1p  4p 

Gitarr/gehörsspel 1p 1p 1p 1p 4p 

Ledning från instrument* 0p 0p 0p 0p 0p 

Summa: 2p 2p 2p 2p 8p 

*Delkursen Ledning från instrument examineras inom kurslaget av undervisande lärare och räknas 
poängmässigt till ämnesgruppen Röst. 

Mål 
Efter genomgången delkurs ska den studerande 

– på ett stilriktigt sätt behärska komp för klassrumssituationen, dvs. att till egen sång kunna 
kompa i olika genrer på ett engagerande och obehindrat sätt utan att vara beroende av att se 
på gitarren eller i noter/text. 

– ha utvecklat god kunskap i att leda sång från gitarren 
– kunna fungera i andra till yrkesrollen hörande musikaliska sammanhang, t. ex. som ackom-

panjatör av sångare, instrumentalister och kör, och som deltagare i ensembler 
– kunna tolka notbilder som förekommer i ovanstående sammanhang, såväl melodispel som 

utskrivna ackompanjemang 
– ha redovisat noterade musikstycken från olika epoker/stilar 
– utvecklat viss repertoarkännedom, stilkänsla och spelteknisk förmåga i den historiska gitarr-

musiken (renässans, barock, klassicism och nutida musik) 

Innehåll 

Gitarr/notspel 
– spel ur den klassiska gitarrepertoaren (renässans, barock, klassicism och nutida musik) 
– klassisk gitarrteknik 
– utskrivna ackompanjemangsstämmor från olika epoker 
– introduktion i generalbas 

 
Repertoar: 

– Noterad musik från 16:e till 21:a århundradet. Urvalet görs på grundval av den studerandes 
färdighetsmässiga och konstnärliga ingångsnivå. 
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Gitarr/gehörsspel 
– genrespecifika och andra ackompanjemangstekniker såsom olika typer av fingerspelsackom-

panjemang, slagkompsteknik med fingrar/plektrum, rytmisk dämpning med såväl höger 
som vänster hand 

– övning av gehörsbetingade färdigheter såsom förspel och mellanspel, ackompanjemangs- och 
melodispel på gehör, plankning, skalspel, improvisation, transponering med och utan capo 
tasto 

– grundläggande spel på elgitarr 
– orientering om spel i kompgrupp 
– olika aspekter på instudering, färdighetsövning och lärande 

 
Repertoar: 

– låtar i den svenska vistraditionen (Bellman, Taube, Adolphson, Vreeswijk etc.) 
– folksånger och folkvisor företrädesvis ur svensk/västeuropeisk repertoar 
– pop- och rocklåtar i olika stilar 
– blues, latin- och jazzstandards 

Ledning från instrument 
Se delkursplanerna för Röst 

Undervisningens genomförande 
Delkursen innehåller varierade arbetsformer. Dessa utvecklas med utgångspunkt i delkursens mål 
och innehåll i samverkan mellan lärare och studerande. Undervisning enskilt och i grupp. 

Examination 
Examination sker fortlöpande i delkursen av undervisande lärare. För Sång och tal, Huvud- och 
Biackordinstrument sker även examination vid Gemensamma redovisningar där ansvarig lärar-
grupp är gemensamt examinationsansvarig. Se bilaga. 
Delkursen Ledning från instrument examineras inom kurslaget av undervisande lärare. 

Betygsgrader 
Som betyg används Godkänd eller Underkänd 

Kurslitteratur 
Kurslitteratur förtecknas på särskild lista (se arbetsplan). 

Delkursutvärdering 
Lärare och studerande väljer den form av utvärdering som lämpar sig bäst för delkursen. Detta 
kan ske som formativ (löpande) utvärdering där resultatet direkt kan påverka pågående undervis-
ning och skapa dialog om lärande mellan lärare och studerande och/eller summativ utvärdering 
som genomförs efter avslutad delkurs och kan vara skriftlig eller muntlig. Resultatet av en skrift-
lig utvärdering ska återkopplas till de studerande. 
Frågor kring mål, innehåll och undervisningsformer bör vara centrala. Viktiga synpunkter och 
erfarenheter från delkursutvärderingar ska tas upp i kursutvärderingen. Ansvaret för att utvärde-
ring kommer till stånd ligger hos undervisande lärare. Erfarenheter och synpunkter från utvärde-
ringen ska beaktas och följas upp i nästa års delkurs. 
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Huvudackordinstrument – Accordeon 
 
Fastställd: UR 2003-09-17 
 
Inplacering i utbildningen 
 Kurs: K1 - Musikaliska och pedagogiska färdigheter 
 Variant/Inriktning: G/Ga 
 Årskurs/termin: Åk1 och 2 
 
Poängtal: 8p. 

Alternativ 1 

Ämnen som ingår i delkursen 

 Åk1 Åk2 Summa 

Accordeon/notspel 1p 1p 1p  1p  4p 

Accordeon/gehörsspel 1p 1p 1p 1p 4p 

Ledning från instrument* 0p 0p 0p 0p 0p 

Summa: 2p 2p 2p 2p 8p 

*Delkursen Ledning från instrument examineras inom kurslaget av undervisande lärare och räknas 
poängmässigt till ämnesgruppen Röst. 

Alternativ 2 

Ämnen som ingår i delkursen 

 Åk1 Åk2 Summa 

Accordeon/notspel 1p 1p 1p 1p 4p 

Piano/gehörsspel 1p 1p 1p 1p 4p 

Ledning från instrument*  0p 0p 0p 0p 0p 

Summa: 2p 2p 2p 2p 8p 

I Alternativ 2 har Accordeon/gehörsspel bytts ut mot Piano/gehörsspel (se delkursplan för Piano/gehör). 
Biackord  är gitarr  
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Mål 

Vid Alternativ 1 
Efter genomgången delkurs ska den studerande 

– på ett stilriktigt sätt behärska komp för klassrumssituationen 
– ha utvecklat god kunskap i att leda sång i klass och sånggrupp från accordeon 
– kunna kompa visor, pop/rocklåtar och enklare jazzlåtar till egen sång 
– kunna fungera även i andra musikaliska sammanhang som kan kopplas till yrkesrollen t. ex. 

spel i ensemble, ackompanjemang av sångare, instrumentalister och kör 
– kunna tolka notbilder som förekommer i ovanstående sammanhang, såväl melodispel som 

utskrivna ackompanjemang 
– ha redovisat noterade musikstycken från olika epoker/stilar 
– utvecklat repertoarkännedom, stilkänsla och spelteknisk förmåga i den historiska musiken för 

accordeon 

Vid Alternativ 2 
Efter genomgången delkurs ska den studerande 

– på ett stilriktigt sätt behärska komp för klassrumssituationen 
– kunna fungera även i andra musikaliska sammanhang som kan kopplas till yrkesrollen t. ex. 

spel i ensemble, ackompanjemang av sångare, instrumentalister och kör 
– kunna tolka notbilder som förekommer i ovanstående sammanhang, såväl melodispel som 

utskrivna ackompanjemang 
– ha redovisat noterade musikstycken från olika epoker/stilar 
– utvecklat repertoarkännedom, stilkänsla och spelteknisk förmåga i den historiska musiken för 

accordeon 

Innehåll 

Accordeon/notspel 
– klassisk repertoar och stilkännedom  
– tekniska färdighetsövningar 
– enklare ackompanjemang 
– a prima vistaövningar med form- och harmonisk analys 
– spel med reducerad notbild och körpartitur 

 
Repertoar: 

– noterad musik från olika tidsepoker 

Accordeon/gehörsspel (Vid Alternativ 1) 
– ackompanjemang, huvudsakligen till egen sång, melodispel, plankning och annan gehörsin-

lärning 
– spel efter ackordbeteckningar 
– a prima vista spel och transponering efter ackordbeteckningar 
– enklare gehörstransponering och enklare förspels- och modulationsteknik 
– praktisk orientering om spel i kompgrupp samt i improvisation 
– accordeon/dragspelets roll i samspel – praktisk tillämpning 
– instuderingsteknik, övningsmetodik, memorering, formanalys 

 
Stor vikt ska läggas vid momentet ackompanjemang till egen sång inom olika genrer. 
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Repertoar: 
– låtar i den svenska vistraditionen (Bellman, Taube, Adolphson, Vreeswijk etc.) 
– folksånger och folkvisor företrädesvis ur Svensk/Västeuropeisk repertoar 
– pop- och rocklåtar i olika stilar 
– blues, latin- och jazzstandards 

Ledning från instrument 
– praktiskt musikaliskt arbete med gruppledning från accordeon 
– instuderingsteknik 
– a prima vista läsning och reducerat ackompanjemangsspel 

Undervisningens genomförande 
Delkursen innehåller varierade arbetsformer. Dessa utvecklas med utgångspunkt i delkursens mål 
och innehåll i samverkan mellan lärare och studerande. Enskild- och gruppundervisning. 

Examination 
Examination sker fortlöpande i delkursen av undervisande lärare. För Sång och tal, Huvud- och 
Biackordinstrument sker även examination vid Gemensamma redovisningar där ansvarig lärar-
grupp är gemensamt examinationsansvarig. Se bilaga. 

Betygsgrader 
Som betyg används Godkänd eller Underkänd 

Kurslitteratur 
Kurslitteratur förtecknas på särskild lista. alt. se arbetsplan (samma som Piano) 

Delkursutvärdering 
Lärare och studerande väljer den form av utvärdering som lämpar sig bäst för delkursen. Detta 
kan ske som formativ (löpande) utvärdering där resultatet direkt kan påverka pågående undervis-
ning och skapa dialog om lärande mellan lärare och studerande och/eller summativ utvärdering 
som genomförs efter avslutad delkurs och kan vara skriftlig eller muntlig. Resultatet av en skrift-
lig utvärdering ska återkopplas till de studerande. 
Frågor kring mål, innehåll och undervisningsformer bör vara centrala. Viktiga synpunkter och 
erfarenheter från delkursutvärderingar ska tas upp i kursutvärderingen. Ansvaret för att utvärde-
ring kommer till stånd ligger hos undervisande lärare. Erfarenheter och synpunkter från utvärde-
ringen ska beaktas och följas upp i nästa års delkurs. 
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Biackordinstrument – Gitarr 
 
Fastställd: UR 2003-09-17  
 
Inplacering i utbildningen 
 Kurs: K1 - Musikaliska och pedagogiska färdigheter 
 Variant/Inriktning: G/Ga samtliga studerande med huvudackordinstrument piano eller ac-

cordeon 
 Årskurs/termin: Åk1 och 2 
 
Poängtal: 4p. 

Mål 
Efter genomgången delkurs ska den studerande 

– ha tillägnat sig en grundläggande spelteknik och färdighet att inom olika genrer kompa på ett 
funktionellt och stilriktigt sätt utan att vara beroende av att se på gitarren eller i noter/text 

– kunna leda sång från gitarr 
– kunna utföra en enklare notbild (enstämmigt) på gitarren 
– behärska elementär finger- och slagteknik i olika genrer  
– behärska visackorden samt de grundläggande barréackorden efter ackordanalys 
– behärska användandet av capo tasto (barréklämma) 
– fått praktisk orientering om de olika sammanhang, såväl inom utbildningen som i yrkeslivet, 

där gitarr ingår 

Innehåll 
– komp, huvudsakligen till egen sång  
– olika typer av fingerspelsackompanjemang, slagkompsteknik med fingrar/plektrum, rytmisk 

dämpning med såväl höger som vänster hand.  
– övning av gehörsbetingade färdigheter såsom förspel och mellanspel, ackompanjemangs- och 

melodispel på gehör, transponering med och utan capo tasto 
– spel efter ackordbeteckningar och enklare melodispel efter noter 
– introduktion av flerstämmigt notspel i form av utskrivna ackompanjemang  
– grundläggande spel på elgitarr 
– instuderingsteknik, övningsmetodik, memorering, formanalys 

 
Repertoar: 

– låtar i den svenska vistraditionen (Bellman, Taube, Adolphson, Vreeswijk etc.) 
– folksånger och folkvisor från andra länder 
– populärmusik i olika stilar 

Undervisningens genomförande 
Delkursen innehåller varierade arbetsformer. Dessa utvecklas med utgångspunkt i delkursens mål 
och innehåll i samverkan mellan lärare och studerande. Undervisning enskilt och i grupp. 

Examination 
Examination sker fortlöpande i delkursen av undervisande lärare. För Sång och tal, Huvud- och 
Biackordinstrument sker även examination vid Gemensamma redovisningar där ansvarig lärar-
grupp är gemensamt examinationsansvarig. Se bilaga. 
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Betygsgrader  
Som betyg används Godkänd eller Underkänd. 

Kurslitteratur  
Kurslitteratur förtecknas på särskild lista (se arbetsplan). 

Delkursutvärdering 
Lärare och studerande väljer den form av utvärdering som lämpar sig bäst för delkursen. Detta 
kan ske som formativ (löpande) utvärdering där resultatet direkt kan påverka pågående undervis-
ning och skapa dialog om lärande mellan lärare och studerande och/eller summativ utvärdering 
som genomförs efter avslutad delkurs och kan vara skriftlig eller muntlig. Resultatet av en skrift-
lig utvärdering ska återkopplas till de studerande. 
Frågor kring mål, innehåll och undervisningsformer bör vara centrala. Viktiga synpunkter och 
erfarenheter från delkursutvärderingar ska tas upp i kursutvärderingen. Ansvaret för att utvärde-
ring kommer till stånd ligger hos undervisande lärare. Erfarenheter och synpunkter från utvärde-
ringen ska beaktas och följas upp i nästa års delkurs. 
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Biackordinstrument – Piano 
 
Fastställd: UR 2003-09-17  
 
Inplacering i utbildningen 
 Kurs: K1 - Musikaliska och pedagogiska färdigheter 
 Variant/Inriktning: G/Ga samtliga studerande med huvudackordinstrument gitarr eller ac-

cordeon 
 Årskurs/termin: Åk1 och 2 
 
Poängtal: 4p. 

Mål 
Efter genomgången delkurs ska den studerande 

– ha tillägnat sig en grundläggande spelteknik och färdighet att inom olika genrer kompa på ett 
funktionellt och stilriktigt sätt utan att vara beroende av att se på klaviatur eller i noter/text 

– kunna leda sång från pianot 
– ha tillägnat sig en elementär notspelsförmåga och fått praktisk orientering om de olika sam-

manhang, såväl inom utbildningen som i yrkeslivet, där piano ingår 

Innehåll 
– plankning och annan gehörsinlärning 
– spel efter ackordbeteckningar och enklare melodispel 
– enklare a prima vistaspel och transponering efter ackordbeteckningar 
– enklare gehörstransponering  
– förspels- och modulationsteknik 
– praktisk orientering om spel i kompgrupp och annat samspel 
– instuderingsteknik, övningsmetodik, memorering, formanalys 
– elementärt notspel 

 
Störst vikt skall läggas vid momentet komp till egen sång inom olika genrer. 
 
Repertoar 

– visor och folkmusik med tyngdpunkt i svensk/europeisk repertoar 
– afroamerikansk musik med tyngdpunkt i pop/rock 

Undervisningens genomförande 
Delkursen innehåller varierade arbetsformer. Dessa utvecklas med utgångspunkt i delkursens mål 
och innehåll i samverkan mellan lärare och studerande. Undervisning enskilt och i grupp. 

Examination 
Examination sker fortlöpande i delkursen av undervisande lärare. För Sång och tal, Huvud- och 
Biackordinstrument sker även examination vid Gemensamma redovisningar där ansvarig lärar-
grupp är gemensamt examinationsansvarig. Se bilaga. 

Betygsgrader 
Som betyg används Godkänd eller Underkänd. 
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Kurslitteratur 
Kurslitteratur förtecknas på särskild lista (se arbetsplan). 

Delkursutvärdering 
Lärare och studerande väljer den form av utvärdering som lämpar sig bäst för delkursen. Detta 
kan ske som formativ (löpande) utvärdering där resultatet direkt kan påverka pågående undervis-
ning och skapa dialog om lärande mellan lärare och studerande och/eller summativ utvärdering 
som genomförs efter avslutad delkurs och kan vara skriftlig eller muntlig. Resultatet av en skrift-
lig utvärdering ska återkopplas till de studerande. 
Frågor kring mål, innehåll och undervisningsformer bör vara centrala. Viktiga synpunkter och 
erfarenheter från delkursutvärderingar ska tas upp i kursutvärderingen. Ansvaret för att utvärde-
ring kommer till stånd ligger hos undervisande lärare. Erfarenheter och synpunkter från utvärde-
ringen ska beaktas och följas upp i nästa års delkurs. 
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Huvudinstrumentval G/Ga 
 
Fastställd: UR 2003-09-17  
 
Inplacering i utbildningen 
 Kurs: K1:1 - Musikaliska och pedagogiska färdigheter 
 Variant/inriktning: G/Ga (ej G Rock och G Folkmusik) 
 Årskurs/termin: Åk1 
 
Poängtal: 3p. 

Mål 
Efter genomgången delkurs ska den studerande ha 

– breddat och fördjupat sitt kunnande på huvudinstrumentet vad gäller såväl instrumental-
/sångtekniska färdigheter som konstnärlig gestaltning. 

– stärkt sin musikaliska identitet som instrumentalist alternativt sångare 

Innehåll 
– repertoarstudier 
– stilkännedom och konstnärlig gestaltning 
– instuderingsteknik, övningsmetodik, memorering, formanalys 

Undervisningens genomförande 
Enskild undervisning. Delkursens innehåll planeras i samverkan mellan lärare och student med 
utgångspunkt från den studerandes färdighetsmässiga och konstnärliga ingångsnivå samt eventu-
ella genreinriktningar på huvudinstrumentet. 

Examination 
Examination sker fortlöpande i samband med undervisningen. 

Betygsgrader 
Som betyg används Godkänd eller Underkänd. 

Kurslitteratur 
Kurslitteratur förtecknas på särskild lista (se arbetsplan). 

Delkursutvärdering 
Lärare och studerande väljer den form av utvärdering som lämpar sig bäst för delkursen. Detta 
kan ske som formativ (löpande) utvärdering där resultatet direkt kan påverka pågående undervis-
ning och skapa dialog om lärande mellan lärare och studerande och/eller summativ utvärdering 
som genomförs efter avslutad delkurs och kan vara skriftlig eller muntlig. Resultatet av en skrift-
lig utvärdering ska återkopplas till de studerande. 
Frågor kring mål, innehåll och undervisningsformer bör vara centrala. Viktiga synpunkter och 
erfarenheter från delkursutvärderingar ska tas upp i kursutvärderingen. Ansvaret för att utvärde-
ring kommer till stånd ligger hos undervisande lärare. Erfarenheter och synpunkter från utvärde-
ringen ska beaktas och följas upp i nästa års delkurs. 
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Valfri ensemble 
 
Fastställd: UR 2003-09-17  
 
Inplacering i utbildningen 
 Kurs: K1:1 - Musikaliska och pedagogiska färdigheter 
 Variant/Inriktning: G/Ga (ej G Rock och G Folkmusik) 
 Årskurs/termin: Åk1 
 
Poängtal: 2,5p. 

Mål 
Efter genomgången delkurs ska den studerande ha 

– utvecklat grundläggande färdigheter i att musicera i ensemble 
– fått kännedom om repertoar och olika ensemblebesättningar som förekommer i den valda 

genren 
– skaffat sig kunskap om att söka olika typer av repertoar för aktuell ensemble 

Innehåll 
Musicerande i olika ensembletyper med inriktning på vald genre: 

– repertoarstudier 
– att söka repertoar/arrangering 
– repetitions- och instuderingsteknik 
– lyssning och bedömning 
– improvisation 
– tolkning, uttryck och utförandepraxis 
– den egna stämman/partituret 
– form och struktur 

Undervisningens genomförande 
Undervisningen sker i ensemblegrupper där den studerande i första hand ska ges möjlighet att 
sjunga/spela på sitt huvudinstrument. Undantag kan förekomma så att en fungerande ensemble 
ska kunna bildas. 

Examination 
Examination sker fortlöpande samt i form av redovisningar och/eller konserter. 

Betygsgrader 
Som betyg används Godkänd eller Underkänd. 

Kurslitteratur 
Kurslitteratur förtecknas på särskild lista (se arbetsplan). 

Delkursutvärdering 
Lärare och studerande väljer den form av utvärdering som lämpar sig bäst för delkursen. Detta 
kan ske som formativ (löpande) utvärdering där resultatet direkt kan påverka pågående undervis-
ning och skapa dialog om lärande mellan lärare och studerande och/eller summativ utvärdering 
som genomförs efter avslutad delkurs och kan vara skriftlig eller muntlig. Resultatet av en skrift-
lig utvärdering ska återkopplas till de studerande. 
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Frågor kring mål, innehåll och undervisningsformer bör vara centrala. Viktiga synpunkter och 
erfarenheter från delkursutvärderingar ska tas upp i kursutvärderingen. Ansvaret för att utvärde-
ring kommer till stånd ligger hos undervisande lärare. Erfarenheter och synpunkter från utvärde-
ringen ska beaktas och följas upp i nästa års delkurs. 
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K2 – Musik och kommunikation 
 
Fastställd: UR 2003-09-17 
 
Inplacering i utbildningen: G/Ga Åk1-5 
 
Poängtal: 49p, Ga: 47p. 
 

Åk1 Åk2 Åk3 Åk4 Åk5 Utbildning 

ht vt ht vt ht vt ht vt ht vt 

Summa 

G/Gr/Gf 4,5p 4,5p 2,5p 5p 3p 5,5p 9,5p 1p 13,5p - 49p 

Ga40p 4,5p 4,5p 2,5p 5p - - 4p 8p 18,5p - 47p 

Ga60p 4,5p 4,5p 2,5p 5p - - - 8p 12,5p 10p 47p 

Syfte 
Kursens syfte är att medvetandegöra den studerande om lärarens hela arbetsfält och yrkesroll. 
Studenten ska utveckla ett öppet och flexibelt förhållningssätt till läraruppgiften med särskilt 
fokus på en skola i förändring. Vidare syftar kursen till att den studerande utvecklar sin förmåga 
att med inlevelse och empati arbeta med musik och ev. annat sidoämne än musik, i olika lärande-
situationer. Den studerande ska utveckla kunskaper om barns, ungdomars och vuxnas olika för-
utsättningar, lärande, identitetsutveckling och socialisation i relation till musik. 
Kursen syftar även till att ge den studerande möjlighet att utveckla ett vetenskapligt förhållnings-
sätt till lärande. Vidare skall kursen bidra till att den studerande kan planera, genomföra och 
dokumentera läroprocesser i samband med undervisning. Kursens kreativa miljö skall främja 
studentens pedagogiska utveckling och identitet som lärare. Dessutom skall studenten stärka sin 
kompetens att självständigt och i samarbete med andra planera, genomföra och utvärdera under-
visning. 
Kursen består av delkurser och ämnen som tillsammans skall bidra till ett ämnesövergripande och 
flerdisciplinärt förhållningssätt. Studentens egen reflektion över sin kommande yrkesroll har en 
central betydelse. 
De perspektiv och det innehåll som aktualiseras under fältstudier och de verksamhetsförlagda 
delarna skall relateras till de olika delkurserna. 

Övergripande mål  
Efter genomgången kurs skall den studerande 

– vara väl förtrogen med vad det innebär att vara lärare i musik inom grundskola, gymnasie-
skola och andra skolformer 

– vara väl förtrogen med de styrdokument som olika skolformer arbetar under 
– kunna beskriva, analysera och problematisera lärandets villkor 
– ha reflekterat över det egna lärandet samt utvecklat goda ledaregenskaper 
– ha reflekterat kring etiska värden, mångkulturella frågor och genusperspektiv 
– ha förmåga till självständigt arbete samt erfarenhet av olika samarbetsformer 
– ha utvecklat goda kunskaper i hur man med hjälp av fantasi, lek och ett kreativt arbetssätt 

kan stimulera elevers psykosociala, motoriska, perceptuella och estetiska utveckling 
– kunna omsätta musikaliska, teoretiska studier, vunna insikter, sin kommunikativa och peda-

gogiska förmåga i handling, inom bl.a. verksamhetsförlagd utbildning 
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Kursens delar: G/Gr/Gf 

Åk1 Åk2 

K2:1 - MUSIK OCH  
KOMMUNIKATION 
Delkurs: Utveckling och lärande 1 (UoL1) 

Delkurs: Rörelse   

Delkurs: Drama 

Delkurs: Forskningsmetodik 1 

Delkurs: Mediateknik - text, bild och informa-
tionshantering 

Delkurs: Verksamhetsförlagd utbildning (VFU2)  
 - Fältstudier 
 - VF-utbildning/högre årskurser 

Delkurs: Musikerergonomi 

K2:2 - MUSIK OCH  
KOMMUNIKATION 
Delkurs: Utveckling och lärande 2 (UoL2) 

Delkurs: Rytmik som metod 

Delkurs: Forskningsmetodik 2 

Delkurs: Verksamhetsförlagd utbildning (VFU3) 
- Fältstudier 
- VF-utbildning/lägre årskurser, kontinu-
erlig serie 

Delkurs: Musikerergonomi 

 

Åk3 

K2:3 - MUSIK OCH KOMMUNIKATION 
Delkurs: Utveckling och lärande 3 (UoL3) 

Delkurs: VFU-Temadagsprojekt 

Delkurs: VFU-Alternativa skolor 

Delkurs: Utveckling och lärande 4 (UoL4) 

Delkurs: Verksamhetsförlagd utbildning (VFU4)  
- Alternerande praktik 

 

Åk4 Åk5 

K2:4 - MUSIK OCH  
KOMMUNIKATION 
Delkurs: Utveckling och lärande 5 (UoL5) 

Delkurs: Didaktiska studier  
Rytmik som metod 
Röstmetodik 
Musik o Samhälle (MoS), didaktisk in-
riktning 

Delkurs: Musikerergonomi 

Delkurs: Forskningsmetodik 3 

Delkurs: Verksamhetsförlagd utbildning (VFU5) 
Långpraktik 

K2:5 - MUSIK OCH  
KOMMUNIKATION 
Delkurs: Utveckling och lärande 6 (UoL6) 

VF-utbildning, eget val 
Delkurs: Musik o Samhälle (MoS), sam-
manfattning 

Delkurs: Examensarbete 
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Kursens delar: Ga 

Åk1 Åk2 

K2:1 - MUSIK OCH  
KOMMUNIKATION 
Delkurs: Utveckling och lärande 1 (UoL1) 

Delkurs: Rörelse 

Delkurs: Drama 

Delkurs: Forskningsmetodik 1 

Delkurs: Mediateknik - text, bild och informa-
tionshantering 

Delkurs: Verksamhetsförlagd utbildning (VFU2) 
 - Fältstudier 
 - VF-utbildning/högre årskurser 

Delkurs: Musikerergonomi 

K2:2 - MUSIK OCH  
KOMMUNIKATION 
Delkurs: Utveckling och lärande 2 (UoL2) 

Delkurs: Rytmik som metod 

Delkurs: Forskningsmetodik 2 

Delkurs: Verksamhetsförlagd utbildning (VFU3) 
- Fältstudier 
- VF-utbildning/lägre årskurser, kontinu-
erlig serie 

Delkurs: Musikerergonomi 

 

Åk4 

Ga 40/80 poäng Ga 60 poäng 

ht vt vt 

K2:4/5 - MUSIK OCH  
KOMMUNIKATION 
Delkurs: Musik o Samhälle 

(MoS), sammanfattning 

Delkurs: Forskningsmetodik 3 

Delkurs: Examensarbete 

K2:3 - MUSIK OCH  
KOMMUNIKATION 
Delkurs: Utveckling och lärande 

3 (UoL3) 

Delkurs: Utveckling och lärande 
4 (UoL4) 

Delkurs: Verksamhetsförlagd 
utbildning (VFU4) 
- Fältstudier 
- Alternerande praktik 

Delkurs: VFU - Alternativa skolor

Delkurs: Musikerergonomi 

K2:3 - MUSIK OCH  
KOMMUNIKATION 
Delkurs: Utveckling och lärande 3 

(UoL3) 

Delkurs: Utveckling och lärande 4 
(UoL4) 

Delkurs: Verksamhetsförlagd 
utbildning (VFU4) 
- Fältstudier 
- Alternerande praktik 

Delkurs: VFU - Alternativa skolor

Delkurs: Musikerergonomi 

 



Utbildning: G/Ga 

Kursplan för K2 - Musik och kommunikation 

 

 

Kursplan: K2 - Musik och kommunikation 
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Åk5 

Ga 40/80 poäng Ga 60 poäng 

ht ht+vt 

K2:4/5 - MUSIK OCH  
KOMMUNIKATION 

 
Delkurs: Utveckling och lärande 5 (UoL5) 

Delkurs: Utveckling och lärande 6 (UoL6) 

Delkurs: Didaktiska studier 
Rytmik som metod 
Röstmetodik 
Musik o Samhälle (MoS), didaktisk in-
riktning 

Delkurs: Verksamhetsförlagd utbildning (VFU5) 
Långpraktik 

Delkurs: Examensarbete 

K2:4/5 - MUSIK OCH  
KOMMUNIKATION 

ht: 
Delkurs: Utveckling och lärande 5 (UoL5) 

Delkurs: Utveckling och lärande 6 (UoL6) 

Delkurs: Didaktiska studier 
Rytmik som metod 
Röstmetodik 
Musik o Samhälle (MoS), didaktisk in-
riktning  

Delkurs: Verksamhetsförlagd utbildning (VFU5) 
Långpraktik 

Delkurs: Forskningsmetodik 3 

Delkurs: Musik o Samhälle (MoS), sammanfattning 

 
vt: 
Delkurs: Examensarbete 

Examination  
Kursen examineras inom varje kursdel (K2:1, K2:2, K2:3, K2:4, K2:4/5, K2:5) ur ett helhetsper-
spektiv av ansvarig lärargrupp. Delkurserna examineras av undervisande lärare fortlöpande samt 
vid särskilda redovisningstillfällen. Formerna för delkursexamination kan variera.  

Betyg 
Vid bedömning används något av betygen Godkänd eller Underkänd. För betyget Godkänd på 
delkurs ska den studerande ha uppnått målen för varje ämne/moment. För betyget Godkänd på 
kursen ska den studerande ha uppnått målen för varje delkurs. 

Kurslitteratur  
Kurslitteratur förtecknas på särskild lista (se arbetsplan) 

Delkursutvärdering  
Kursen utvärderas summativt vid kursens slut, termins- eller läsårsvis. 
Övergripande frågor kring mål, syfte, kursinnehåll, samarbets- och undervisningsformer bör vara 
centrala. Viktiga synpunkter och erfarenheter från delkursutvärderingar ska tas upp i kursutvär-
deringen. Protokoll/minnesanteckningar från utvärderingen ska komma utbildningsledningen 
tillhanda. Utvärderingen skall vara offentligt tillgänglig och undertecknad av ansvariga lärare 
samt förtroendevalda studenter. Erfarenheter och synpunkter från utvärderingen ska beaktas och 
följas upp i nästa års kurs. 



Utbildning: G/Ga 

Delkursplan i K2:1 - Musik och kommunikation 

 

 

Delkursplan: Utvecklig och lärande 1 – UoL1 

Ledarskap och samspel 
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Utveckling och lärande 1 – UoL1 
Ledarskap och samspel 
 
Fastställd: UR 2003-05-07 
 
Inplacering i utbildningen 
 Kurs: K2:1 - Musik och kommunikation 
 Variant/Inriktning: G/Ga 
 Årskurs/termin: Åk1 
 
Poängtal: 2,5p. 

Mål 
Efter genomgången delkurs ska den studerande ha 

– fått allmän orientering om musikundervisning och dess möjligheter 
– skaffat sig kunskap om och fått träning i ledarskap 
– tillägnat sig grundläggande kunskap om barn och ungdomars psykosociala utveckling 
– erfarenheter av och träning i att tillämpa metoder för musikundervisning med barn och ung-

domar 
– utvecklat ett kreativt förhållningssätt till sig själv och sin undervisning 
– tränat sig i att använda sina musikaliska färdigheter i klassrumssituationer 

Innehåll 
– barns och ungdomars psykosociala utveckling 
– lektionsplanering, organisation 
– ledning av musikaliska aktiviteter  
– kunskapssyn och livslångt lärande 
– kreativt projekt 

Undervisningens genomförande 
Delkursen genomförs i form av praktiska arbetssätt, litteraturstudier, föreläsningar, diskussioner 
samt projekt. 

Examination 
Dels fortlöpande genom muntliga, skriftliga och musikaliska redovisningar dels med avslutande 
skriftlig eller muntlig tentamen. 

Betygsgrader 
Som betyg används Godkänd eller Underkänd 

Kurslitteratur 
Kurslitteratur förtecknas på särskild lista (se arbetsplan) 

Delkursutvärdering 
Lärare och studerande väljer den form av utvärdering som lämpar sig bäst för delkursen. Detta 
kan ske som formativ (löpande) utvärdering där resultatet direkt kan påverka pågående undervis-
ning och skapa dialog om lärande mellan lärare och studerande och/eller summativ utvärdering 
som genomförs efter avslutad delkurs och kan vara skriftlig eller muntlig. Resultatet av en skrift-
lig utvärdering ska återkopplas till de studerande. 



Utbildning: G/Ga 

Delkursplan i K2:1 - Musik och kommunikation 

 

 

Delkursplan: Utvecklig och lärande 1 – UoL1 

Ledarskap och samspel 
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Frågor kring mål, innehåll och undervisningsformer bör vara centrala. Viktiga synpunkter och 
erfarenheter från delkursutvärderingar ska tas upp i kursutvärderingen. Ansvaret för att utvärde-
ring kommer till stånd ligger hos undervisande lärare. Erfarenheter och synpunkter från utvärde-
ringen ska beaktas och följas upp i nästa års delkurs. 



Utbildning: G/Ga/IE 

Delkursplan i G/Ga K2:2 - Musik och kommunikation 

samt IE Sidoämne/Tillvalskurs Introduktionskurs: Grundskola lägre årskurser 

 

 

Delkursplan: Utveckling och lärande 2 – UoL2 

Barn i lägre årskurser 
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Utveckling och lärande 2 – UoL2 
Barn i lägre årskurser 
 
Fastställd: UR 2003-05-07 
 
Inplacering i utbildningen 
 Kurs: G/Ga K2:2 - Musik och kommunikation, IE Sidoämne/Tillvalskurs Introduktionskurs: 

Grundskola lägre årskurser 
 Variant/Inriktning: G/Ga/IE 
 Årskurs/termin: G/Ga Åk2, IE Åk3 alt. 4 
 
Poängtal: 2p. 
 
Tillämpliga metodikdelar ingår i IE Sidoämne/Tillvalskurs Introduktionskurs: Grundskola lägre 
årskurser 

Mål 
Efter genomgången delkurs ska den studerande ha 

– tillägnat sig kunskaper om hur barn i lägre årskurser fungerar utvecklingspsykologiskt och 
hur det påverkar lärandesituationen i klass  

– fått erfarenheter av och träning i att tillämpa metoder för musikundervisning med barn i läg-
re årskurser 

– skaffat sig förståelse för rytmikmetodiska arbetssätt 
– utvecklat sin förmåga att leda och inspirera barn i musikalisk verksamhet 
– förmåga att använda och utvärdera sina musikaliska färdigheter i klassrumssituationer 

Innehåll 
– utvecklingspsykologi 
– planering av undervisning, progression 
– ledning av musikaliska aktiviteter  
– tematiskt arbete och samverkan med andra ämnen 
– lekens betydelse i undervisningen 
– rytmik som metod 

Undervisningens genomförande 
Delkursen genomförs i form av praktiska arbetssätt, litteraturstudier, föreläsningar, diskussioner, 
grupphandledning samt projekt. 

Examination 
Dels fortlöpande genom muntliga, skriftliga och musikaliska redovisningar dels med avslutande 
skriftlig eller muntlig tentamen. 

Betygsgrader 
Som betyg används Godkänd eller Underkänd 

Kurslitteratur 
Kurslitteratur förtecknas på särskild lista se arbetsplan 



Utbildning: G/Ga/IE 

Delkursplan i G/Ga K2:2 - Musik och kommunikation 

samt IE Sidoämne/Tillvalskurs Introduktionskurs: Grundskola lägre årskurser 

 

 

Delkursplan: Utveckling och lärande 2 – UoL2 

Barn i lägre årskurser 
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Delkursutvärdering 
Lärare och studerande väljer den form av utvärdering som lämpar sig bäst för delkursen. Detta 
kan ske som formativ (löpande) utvärdering där resultatet direkt kan påverka pågående undervis-
ning och skapa dialog om lärande mellan lärare och studerande och/eller summativ utvärdering 
som genomförs efter avslutad delkurs och kan vara skriftlig eller muntlig. Resultatet av en skrift-
lig utvärdering ska återkopplas till de studerande. 
Frågor kring mål, innehåll och undervisningsformer bör vara centrala. Viktiga synpunkter och 
erfarenheter från delkursutvärderingar ska tas upp i kursutvärderingen. Ansvaret för att utvärde-
ring kommer till stånd ligger hos undervisande lärare. Erfarenheter och synpunkter från utvärde-
ringen ska beaktas och följas upp i nästa års delkurs. 



Utbildning: G/Ga 

Delkursplan i K2:3 - Musik och kommunikation 

 

 

Delkursplan: Utveckling och lärande 3 – UoL3 

Barn som behöver särskilt stöd 
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Utveckling och lärande 3 – UoL3 
Barn som behöver särskilt stöd 
 
Fastställd: UR 2003-09-17 
 
Inplacering i utbildningen 
 Kurs: K2:3 - Musik och kommunikation 
 Variant/Inriktning: G/Ga 
 Årskurs/termin: G Åk3, Ga Åk4 
 
Poängtal: 1,5p. 

Mål 
Efter genomgången delkurs ska den studerande ha 

– fått insikt i samhälleliga förändringar och i familjers livsvillkor 
– förståelse för konsekvenserna av neuropsykologiska störningar 
– förmåga att kunna se och förstå de hinder och möjligheter som påverkar barns- och ungdo-

mars samspel 
– förmåga att kunna bearbeta egna attityder och värderingar beträffande människor med han-

dikapp 
– utvecklat kunskap och redskap för konflikthantering i samband med undervisning av barn 

Innehåll 
Innehåll och arbetsformer utvecklas med utgångspunkt i delkursens mål, i samverkan mellan 
studenter och lärarutbildare, och fastställes vid första träffen. 

Undervisningens genomförande 
Gruppundervisning, 12-15 studerande/grupp 

Examination 
Examination sker fortlöpande genom aktivt deltagande i delkursen och vid gemensamma redo-
visningar i form av rollspel. 

Betygsgrader 
Som betyg används Godkänd eller Underkänd 

Kurslitteratur 
Kurslitteratur förtecknas på särskild lista (se arbetsplan) 

Delkursutvärdering 
Lärare och studerande väljer den form av utvärdering som lämpar sig bäst för delkursen. Detta 
kan ske som formativ (löpande) utvärdering där resultatet direkt kan påverka pågående undervis-
ning och skapa dialog om lärande mellan lärare och studerande och/eller summativ utvärdering 
som genomförs efter avslutad delkurs och kan vara skriftlig eller muntlig. Resultatet av en skrift-
lig utvärdering ska återkopplas till de studerande. 
Frågor kring mål, innehåll och undervisningsformer bör vara centrala. Viktiga synpunkter och 
erfarenheter från delkursutvärderingar ska tas upp i kursutvärderingen. Ansvaret för att utvärde-
ring kommer till stånd ligger hos undervisande lärare. Erfarenheter och synpunkter från utvärde-
ringen ska beaktas och följas upp i nästa års delkurs. 



Utbildning: G/Ga/IE 

Delkursplan i G/Ga K2:3 - Musik och kommunikation 

samt IE Sidoämne/Tillvalskurs Introduktionskurs: Grundskola högre årskurser 

 

 

Delkursplan: Utveckling och lärande 4 – UoL4 

Tonårstid 
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Utveckling och lärande 4 – UoL4 
Tonårstid 
 
Fastställd: UR 2003-09-17 
 
Inplacering i utbildningen 
 Kurs: G/Ga K2:3 - Musik och kommunikation, IE Sidoämne/Tillvalskurs Introduktionskurs: 

Grundskola högre årskurser  
 Variant/Inriktning: G/Ga/IE 
 Årskurs/termin: G Åk3, Ga Åk4, IE Åk3 alt. 4 
 
Poängtal: 2,5p. 
 
Tillämpliga metodikdelar ingår i IE Sidoämne/Tillvalskurs Introduktionskurs: Grundskola högre 
årskurser 

Mål 
Efter genomgången delkurs ska den studerande ha 

– fördjupad kunskap om ungdomars utveckling 
– fördjupat och tillämpat sin kunskap om könsroller bland ungdomar 
– förståelse för identitetsskapande genom musik  
– fördjupad kunskap om klassrumsspel och andra musikaliska aktiviteter som sker i klassrum-

met i grundskola och gymnasieskola 
– förståelse och kunskap om ungdomars musikaliska lärande 
– utvecklat sin förmåga att kommunicera med elever i olika åldrar och ta till vara och utveckla 

ungdomars musikintresse 
– kunskaper om hur man väljer och kritiskt granskar olika läromedel, produktion av egna lä-

romedel 

Innehåll 
– klassrumsspel 
– musikhistoria, musiken i samhället och världen 
– musikskapande, låtskrivande 
– lyssningsmetodik 
– olika arbetsformer och arbetssätt 
– dans och rörelse 
– arbete med synt o sequenser i klass 
– planering av arbetsområde/tema 

Undervisningens genomförande 
Delkursen genomförs i form av litteraturstudier, föreläsningar, diskussioner, studiebesök och 
praktiska arbetssätt i grupp eller individuellt. 

Examination 
Examination sker fortlöpande genom muntliga, skriftliga och musikaliska redovisningar. 

Betygsgrader 
Som betyg används Godkänd eller Underkänd.  



Utbildning: G/Ga/IE 

Delkursplan i G/Ga K2:3 - Musik och kommunikation 

samt IE Sidoämne/Tillvalskurs Introduktionskurs: Grundskola högre årskurser 

 

 

Delkursplan: Utveckling och lärande 4 – UoL4 

Tonårstid 
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Kurslitteratur 
Kurslitteratur förtecknas på särskild lista (se arbetsplan) 

Delkursutvärdering 
Lärare och studerande väljer den form av utvärdering som lämpar sig bäst för delkursen. Detta 
kan ske som formativ (löpande) utvärdering där resultatet direkt kan påverka pågående undervis-
ning och skapa dialog om lärande mellan lärare och studerande och/eller summativ utvärdering 
som genomförs efter avslutad delkurs och kan vara skriftlig eller muntlig. Resultatet av en skrift-
lig utvärdering ska återkopplas till de studerande. 
Frågor kring mål, innehåll och undervisningsformer bör vara centrala. Viktiga synpunkter och 
erfarenheter från delkursutvärderingar ska tas upp i kursutvärderingen. Ansvaret för att utvärde-
ring kommer till stånd ligger hos undervisande lärare. Erfarenheter och synpunkter från utvärde-
ringen ska beaktas och följas upp i nästa års delkurs. 



Utbildning: G/Ga 

Delkursplan i G K2:4 och Ga K2:5 - Musik och kommunikation 

 

 

Delkursplan: Utveckling och lärande 5 – UoL5 

Inriktning mot grundskolans högre årskurser och gymnasieskolan 
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Utveckling och lärande 5 – UoL5 
Inriktning mot grundskolans högre årskurser och gymnasieskolan 
 
Fastställd: UR 2003-09-17 
 
Inplacering i utbildningen 
 Kurs: G K2:4 och Ga K2:4/5 - Musik och kommunikation 
 Variant/Inriktning: G/Ga 
 Årskurs/termin: G Åk4, Ga Åk5 
 
Poängtal: 2p. 

Mål 
Efter genomgången delkurs ska den studerande ha 

– kunskaper om och färdigheter i planering och utformning av musikundervisning med ung-
domar i grundskolans högre årskurser och gymnasieskolan 

– fördjupade kunskaper om hur man väljer relevant innehåll i undervisningen samt om hur 
detta innehåll struktureras, organiseras och behandlas 

– fördjupade kunskaper om olika arbetsformer och arbetssätt, såväl individuella som kollektiva  
– kunskaper om de uppgifter och ansvarsområden som är nödvändiga för yrkesrollen på en 

grundskola och gymnasieskola 
– kunskaper om hur man som lärare på gymnasieskolan utvecklar elevernas förmåga att plane-

ra, strukturera och ta ansvar för ett större arbete och ha erfarenhet av att arbeta i projekt-
form 

Innehåll 

Inriktning mot grundskolans högre årskurser 
– planering av musikundervisning i grundskolans högre årskurser 
– ensemblespel inriktat mot klassrum och elevens val 
– musikskapande i klass 
– arbete med musiklyssnande 
– förfärdigande av eget material för undervisning 
– didaktiska diskussioner 
– dans och rörelse 
– intervjuuppgift med elev i grundskolan samt för- och efterarbete kring denna 

 

Inriktning mot gymnasieskolan 
– ensemblespel och musikskapande 
– utvärdering, bedömning och betygssättning av undervisning 
– nationella kurser, lokala kurser och Estetiska programmet 
– skapa egna kurser samt skriva kursplan med betygskriterier 
– utvecklandet av frivilligmusikverksamhet 
– Lpf-94, Mål och riktlinjer 
– rytmik och rörelse 
– projektarbete, kursplan och betygskriterier 
– didaktisk reflektion utifrån praktiska undervisningsexempel 
– målformulerat arbete, elevinflytande 
– mentorskap och individuell studieplan 



Utbildning: G/Ga 

Delkursplan i G K2:4 och Ga K2:5 - Musik och kommunikation 

 

 

Delkursplan: Utveckling och lärande 5 – UoL5 

Inriktning mot grundskolans högre årskurser och gymnasieskolan 
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Undervisningens genomförande 
Delkursen innehåller varierade arbetsformer, diskussioner, problembaserade uppgifter, projekt-
studier och praktiska arbetssätt i grupp eller individuellt. 
 
Undervisningen är förlagd i huvudsak under två projektveckor i anslutning till VFU långpraktik, 
högre årskurser. Undervisningen sker i grupp med föreläsningar/seminarier och musikaliska verk-
städer. Såväl enskilda arbeten som grupparbeten kan förekomma. 

Examination 
Sker fortlöpande genom muntliga, skriftliga och musikaliska redovisningar 

Betygsgrader 
Som betyg används Godkänd eller Underkänd 

Kurslitteratur 
Kurslitteratur förtecknas på särskild lista (se arbetsplan). 

Delkursutvärdering 
Lärare och studerande väljer den form av utvärdering som lämpar sig bäst för delkursen. Detta 
kan ske som formativ (löpande) utvärdering där resultatet direkt kan påverka pågående undervis-
ning och skapa dialog om lärande mellan lärare och studerande och/eller summativ utvärdering 
som genomförs efter avslutad delkurs och kan vara skriftlig eller muntlig. Resultatet av en skrift-
lig utvärdering ska återkopplas till de studerande. 
Frågor kring mål, innehåll och undervisningsformer bör vara centrala. Viktiga synpunkter och 
erfarenheter från delkursutvärderingar ska tas upp i kursutvärderingen. Ansvaret för att utvärde-
ring kommer till stånd ligger hos undervisande lärare. Erfarenheter och synpunkter från utvärde-
ringen ska beaktas och följas upp i nästa års delkurs. 



Utbildning: G/Ga 

Delkursplan i G K2:5 och Ga K2:4/5 - Musik och kommunikation 

 

 

Delkursplan: Utveckling och lärande 6 – UoL6 

Yrkesroller och lärarfunktioner 
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Utveckling och lärande 6 – UoL6 
Yrkesroller och lärarfunktioner 
 
Fastställd: UR 2003-05-07 
 
Inplacering i utbildningen 
 Kurs: G K2:5 och Ga K2:4/5 - Musik och kommunikation 
 Variant/Inriktning: G/Ga 
 Årskurs/termin: Åk5 
 
Poängtal: 1,5p. 

Mål 
Efter genomgången delkurs ska den studerande ha 

– fördjupat sina kunskaper om hur man som lärare aktivt medverkar i utveckling av verksam-
heten 

– kunskaper om olika lärarfunktioner genom möten med yrkesverksamma pedagoger från olika 
verksamheter 

– utvecklat en öppenhet för förändringar i såväl skola som samhälle 
– kunskaper om skolans organisation med speciell inriktning mot elevvård 

Innehåll 
– skolans decentraliserade organisation med ledningsfunktioner, arbetsenheter, klassråd och 

kulturverksamhet. Lokalt utvecklingsarbete, ämnesutveckling, ämnessamverkan och egen 
kompetensutveckling. 

– lärarroller och lärarfunktioner i samband med mentorskap, elevvårdsarbete, sekretessbe-
stämmelser, konfliktlösning, utvecklingssamtal mm. 

– elevansvar, elevinflytande och föräldrasamverkan 
– ungdomar / kultur / skola 

Undervisningens genomförande 
Delkursen genomförs i form av praktiska arbetssätt, litteraturstudier, föreläsningar och seminarier 
med gästlärare, diskussioner samt studiebesök och projekt 

Examination 
Dels fortlöpande genom muntliga, skriftliga och musikaliska redovisningar dels med avslutande 
skriftlig eller muntlig tentamen. 

Betygsgrader 
Som betyg används Godkänd eller Underkänd 

Kurslitteratur 
Kurslitteratur förtecknas på särskild lista se arbetsplan 



Utbildning: G/Ga 

Delkursplan i G K2:5 och Ga K2:4/5 - Musik och kommunikation 

 

 

Delkursplan: Utveckling och lärande 6 – UoL6 

Yrkesroller och lärarfunktioner 
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Delkursutvärdering 
Lärare och studerande väljer den form av utvärdering som lämpar sig bäst för delkursen. Detta 
kan ske som formativ (löpande) utvärdering där resultatet direkt kan påverka pågående undervis-
ning och skapa dialog om lärande mellan lärare och studerande och/eller summativ utvärdering 
som genomförs efter avslutad delkurs och kan vara skriftlig eller muntlig. Resultatet av en skrift-
lig utvärdering ska återkopplas till de studerande. 
Frågor kring mål, innehåll och undervisningsformer bör vara centrala. Viktiga synpunkter och 
erfarenheter från delkursutvärderingar ska tas upp i kursutvärderingen. Ansvaret för att utvärde-
ring kommer till stånd ligger hos undervisande lärare. Erfarenheter och synpunkter från utvärde-
ringen ska beaktas och följas upp i nästa års delkurs. 



Utbildning: G/Ga 
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Rörelse 
 
Fastställd: UR 2003-05-07 
 
Inplacering i utbildningen 
 Kurs: K2:1 - Musik och kommunikation 
 Variant/Inriktning: G/Ga 
 Årskurs/termin: Åk1 
 
Poängtal: 1p. 

Mål 
Efter genomgången delkurs ska den studerande 

– skaffat sig färdigheter i rörelse genom koordinationsövningar, motorisk träning och improvi-
sationer med musik och rörelse. 

– skaffat sig ökad medvetenhet om rörelsens betydelse för social träning, lärande i allmänhet 
och musik i synnerhet 

– genom kombinationer av musik och rörelse via improvisationer och formskapande ha ökat 
sina färdigheter på det kommunikativa planet. 

Innehåll 

Metrik ”gehörsundervisning på golvet” 
– puls, underdelningar, taktarter 
– rytmövningar; polymetrik och polyrytmik 
– congas; färdigheter och ensemblespel 

Rörelse 
– koordinationsträning 
– avspänning 
– hållning 
– gång 

”Creative workshop” 
– kommunikationsövningar 
– gruppdynamik och ledarskap 
– improvisationer i grupp, parvis och/eller enskilt 
– musiklyssning genom rörelseskapande  
– formskapande med musik och rörelse 

Teori 
– rörelsens betydelse för lärandet 
– historiskt perspektiv på rörelse och rytmik 

Video 
– rytmikfilmer 
– dansfilmer 

Diskussioner 
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Undervisningens genomförande 
Gruppundervisning, 12-15 studerande/grupp 

Examination 
Examination sker fortlöpande i undervisningen och vid gemensamma redovisningar. 

Betygsgrader 
Som betyg används Godkänd eller Underkänd 

Kurslitteratur 
Kurslitteratur förtecknas på särskild lista (se arbetsplan) 

Delkursutvärdering 
Lärare och studerande väljer den form av utvärdering som lämpar sig bäst för delkursen. Detta 
kan ske som formativ (löpande) utvärdering där resultatet direkt kan påverka pågående undervis-
ning och skapa dialog om lärande mellan lärare och studerande och/eller summativ utvärdering 
som genomförs efter avslutad delkurs och kan vara skriftlig eller muntlig. Resultatet av en skrift-
lig utvärdering ska återkopplas till de studerande. 
Frågor kring mål, innehåll och undervisningsformer bör vara centrala. Viktiga synpunkter och 
erfarenheter från delkursutvärderingar ska tas upp i kursutvärderingen. Ansvaret för att utvärde-
ring kommer till stånd ligger hos undervisande lärare. Erfarenheter och synpunkter från utvärde-
ringen ska beaktas och följas upp i nästa års delkurs. 
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Rytmik som metod 
 
Fastställd: UR 2003-09-17 
 
Inplacering i utbildningen 
 Kurs: K2:2 - Musik och kommunikation  
 Variant/Inriktning: G/Ga 
 Årskurs/termin: Åk2 
 
Poängtal: Totalt 1p. 
 
Delkursen Rytmik som metod är en fördjupningskurs och fortsättning på delkursen Rörelse. 

Mål 
Efter genomgången delkurs ska den studerande 

– skaffat sig praktiska och teoretiska färdigheter i rytmik som metod  
– kunna planera och genomföra musiklektioner med utgångspunkt i det rytmikpedagogiska 

tänkandet 
– ha fördjupade kunskaper om rörelsens betydelse för social träning, lärande i allmänhet och 

musik i synnerhet, samt det kommunikativa planet 

Innehåll 

Rörelse 
– koordinationsträning 
– motorisk träning 
– improvisationer med musik och rörelse 
– kommunikationsövningar  
– improvisationer 
– formskapande  

Teori 
– övergripande rytmikmetodik för olika stadier 
– lektionsplanering på rytmikvis 
– rytmikpedagogik; mål och syften 
– historiskt perspektiv på rörelse  
– historiskt perspektiv på rytmikpedagogik 

Diskussioner 
– rörelsens betydelse för lärandet 
– analys och reflektioner av rytmiklektioner 

Video 
– filmer med rytmikundervisning från olika tidsepoker 

Undervisningens genomförande 
Gruppundervisning, 12-15 studerande/grupp 

Examination 
Examination sker fortlöpande i undervisningen och vid gemensamma redovisningar. 
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Betygsgrader 
Som betyg används Godkänd eller Underkänd 

Kurslitteratur 
Kurslitteratur förtecknas på särskild lista (se arbetsplan) 

Delkursutvärdering 
Lärare och studerande väljer den form av utvärdering som lämpar sig bäst för delkursen. Detta 
kan ske som formativ (löpande) utvärdering där resultatet direkt kan påverka pågående undervis-
ning och skapa dialog om lärande mellan lärare och studerande och/eller summativ utvärdering 
som genomförs efter avslutad delkurs och kan vara skriftlig eller muntlig. Resultatet av en skrift-
lig utvärdering ska återkopplas till de studerande. 
Frågor kring mål, innehåll och undervisningsformer bör vara centrala. Viktiga synpunkter och 
erfarenheter från delkursutvärderingar ska tas upp i kursutvärderingen. Ansvaret för att utvärde-
ring kommer till stånd ligger hos undervisande lärare. Erfarenheter och synpunkter från utvärde-
ringen ska beaktas och följas upp i nästa års delkurs. 



Utbildning: G/Ga 

Delkursplan i K2:1 - Musik och kommunikation 
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Drama 
 
Fastställd: UR 2003-05-07 
 
Inplacering i utbildningen 
 Kurs: K2:1 - Musik och kommunikation 
 Variant/Inriktning: G/Ga  
 Årskurs/termin: Åk1 
 
Poängtal: 1p. 

Mål 
Efter genomgången delkurs ska den studerande 

– utvecklat sin förståelse för sig själv och andra 
– skaffat sig fördjupade kunskaper om samarbetets betydelse för gruppen 
– ha kunskap om dramaövningar av olika slag 

 
Delkursen ska också bidra till att den studerande 

– utvecklas personligt i sin roll som pedagog 
– blir medveten om sin kommunikativa förmåga i en större grupp 
– utvecklar sin förmåga till inlevelse och improvisation 

Innehåll 
– grundövningar, t.ex. fantasiövningar, sinnesträningsövningar 
– övningar i konfliktlösning 
– improvisationsövningar t.ex. med röst och rörelse 
– rollspel 

Undervisningens genomförande 
Gruppundervisning, 12-15 studerande/grupp 

Examination 
Examination sker fortlöpande i undervisningen och vid gemensamma redovisningar. 

Betygsgrader 
Som betyg används Godkänd eller Underkänd 

Kurslitteratur 
Kurslitteratur förtecknas på särskild lista (se arbetsplan) 

Delkursutvärdering 
Lärare och studerande väljer den form av utvärdering som lämpar sig bäst för delkursen. Detta 
kan ske som formativ (löpande) utvärdering där resultatet direkt kan påverka pågående undervis-
ning och skapa dialog om lärande mellan lärare och studerande och/eller summativ utvärdering 
som genomförs efter avslutad delkurs och kan vara skriftlig eller muntlig. Resultatet av en skrift-
lig utvärdering ska återkopplas till de studerande. 
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Frågor kring mål, innehåll och undervisningsformer bör vara centrala. Viktiga synpunkter och 
erfarenheter från delkursutvärderingar ska tas upp i kursutvärderingen. Ansvaret för att utvärde-
ring kommer till stånd ligger hos undervisande lärare. Erfarenheter och synpunkter från utvärde-
ringen ska beaktas och följas upp i nästa års delkurs. 



Utbildning: G/Ga 

Delkursplan i K2 
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Musikerergonomi 
 
Fastställd:  
 
Inplacering i utbildningen 
 Kurs: K2 
 Variant/Inriktning: G/Ga 
 Årskurs/termin: Åk1, 2 och 4 
 
Poängtal: 0p/Godkänd. 

Mål 
Efter genomgången delkurs ska den studerande ha 

– utvecklat sin förståelse för sig själv och andra 
– fått en allmän insikt i hur kroppen är uppbyggd och hur den bör belastas 
– fått viss förmåga att förmedla avspända spelpositioner vidare till elever 

Innehåll 
– praktiska övningar och rörelser 
– faktainfo om kroppsliga reaktioner 
– årskurs 1: basala övningar i sittande och stående 
– årskurs 2: repetition och fördjupning inkl. instrumentergonomi. 
– årskurs 4: som åk2, med ett didaktiskt perspektiv. 

Undervisningens genomförande 
Gruppundervisning max 15 studenter. 
Årskurs 1-2 på höstterminen och 4 på vårterminen. Resursveckor i slutet av vårterminen kan 
utnyttjas av de studenter som missat ordinarie tillfällen eller önskar komplettera. 

Examination  
Examination sker fortlöpande i undervisningen genom aktivt deltagande i mötestillfällena. 

Betygsgrader 
Som betyg används Godkänd eller Underkänd 

Kurslitteratur 
Referenslitteratur: Dropsy, Jacques: Den harmoniska kroppen/Natur och Kultur; Dropsy, Jac-
ques: Leva i sin kropp/Natur och Kultur; Anatomibok; Kopierat material. 

Delkursutvärdering  
Lärare och studerande väljer den form av utvärdering som lämpar sig bäst för delkursen. Detta 
kan ske som formativ (löpande) utvärdering där resultatet direkt kan påverka pågående undervis-
ning och skapa dialog om lärande mellan lärare och studerande och/eller summativ utvärdering 
som genomförs efter avslutad delkurs och kan vara skriftlig eller muntlig. Resultatet av en skrift-
lig utvärdering ska återkopplas till de studerande. 
Frågor kring mål, innehåll och undervisningsformer bör vara centrala. Viktiga synpunkter och 
erfarenheter från delkursutvärderingar ska tas upp i kursutvärderingen. Ansvaret för att utvärde-
ring kommer till stånd ligger hos undervisande lärare. Erfarenheter och synpunkter från utvärde-
ringen ska beaktas och följas upp i nästa års delkurs. 
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Mediateknik – text, bild och informationshantering 
 
Fastställd: UR 2005-05-11 
 
Inplacering i utbildningen 
 Kurs: G/Ga K2:1 - Musik och kommunikation, IE K2  
 Variant/Inriktning: G/Ga/IE 
 Årskurs/termin: Åk1 
 
Poängtal: 0,5p. 

Mål 
Efter genomgången delkurs ska den studerande  

– ha kunskaper och färdigheter i att använda datorn som ett verktyg för kommunikation och 
layout 

– kunna använda digitala informationskällor såsom biblioteksbaser och Internet 
– kunna bearbeta information genom kritisk granskning och pedagogiskt urval 
– ha grundläggande kunskaper om regler för upphovsrätt på Internet 
– ha grundläggande kunskaper om text- och bildlayout 

 
Delkursen ska också bidra till att den studerande 

– får erfarenhet av praktiskt handhavande av datorer 
– integrerar olika tekniska hjälpmedel för att producera skrifter, uppsatser och undervisnings-

material 

Innehåll 

Termin 1 
Grundkurs i datoranvändning och text, bild och informationshantering 

– grundläggande datorfunktioner 
– datorbaserad kommunikation 
– digitala bibliotekstjänster och informationssökning 
– urvalsfrågor och kritisk informationsgranskning 
– frågor om upphovsrätt på Internet 
– text- och bildlayout 
– praktisk hantering och editering av texter och digitala bilder 
– publicering av multimediala texter för tryck och webb 

Undervisningens genomförande 
Gruppundervisning med ca 8 studerande/grupp i form av seminarier, diskussioner, problembase-
rade uppgifter och praktiska arbetssätt i grupp eller individuellt. 

Examination 
Examination sker genom tentamensuppgift vid slutet av delkursen. 

Betygsgrader 
Som betyg används Godkänd eller Underkänd 

Kurslitteratur 
Kurslitteratur förtecknas på särskild lista (se arbetsplan). 
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Delkursutvärdering 
Lärare och studerande väljer den form av utvärdering som lämpar sig bäst för delkursen. Detta 
kan ske som formativ (löpande) utvärdering där resultatet direkt kan påverka pågående undervis-
ning och skapa dialog om lärande mellan lärare och studerande och/eller summativ utvärdering 
som genomförs efter avslutad delkurs och kan vara skriftlig eller muntlig. Resultatet av en skrift-
lig utvärdering ska återkopplas till de studerande. 
Frågor kring mål, innehåll och undervisningsformer bör vara centrala. Viktiga synpunkter och 
erfarenheter från delkursutvärderingar ska tas upp i kursutvärderingen. Ansvaret för att utvärde-
ring kommer till stånd ligger hos undervisande lärare. Erfarenheter och synpunkter från utvärde-
ringen ska beaktas och följas upp i nästa års delkurs. 



Utbildning: G/Ga/IE 

Delkursplan i G/Ga K2:1 - Musik och kommunikation 

samt IE Sidoämne/Tillvalskurs Introduktionskurs: Grundskola högre årskurser 
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Verksamhetsförlagd utbildning – VFU2 
 
Fastställd: UR 2003-09-17 
 
Inplacering i utbildningen 
 Kurs: G/Ga K2:1 - Musik och kommunikation, IE Sidoämne/Tillvalskurs Introduktionskurs: 

Grundskola högre årskurser  
 Variant/Inriktning: G/Ga/IE 
 Årskurs/termin: G/Ga Åk1, IE Åk3 alt. 4 
 
Poängtal: 3p. 

Mål 
Efter genomgången delkurs ska den studerande ha 

– i samarbete med en handledare planerat, genomfört och analyserat undervisning i grundsko-
lans högre årskurser samt reflekterat över sin egen lärarroll  

– genom aktiva auskultationer lärt känna praktikskolan och lärt sig reflektera över olika under-
visningssituationer samt knyta dessa till den pågående undervisningen 

Innehåll 
Auskultationer och egen undervisning inom grundskolans högre årskurser 

Undervisningens genomförande 
VFU2 startar med 4-6 fältdagar på praktikskolan. Parvis placering på en grundskola eller motsva-
rande, företrädelsevis inom högre årskurser. Undervisning och auskultationer under två veckor, 
motsvarande heltid. 

Examination 
Examination sker efter fullgjord VFU av lärare från Musikhögskolan i samråd med handledare. 

Betygsgrader 
Som betyg används Godkänd eller Underkänd 

Kurslitteratur 
Kurslitteratur förtecknas på särskild lista (se arbetsplan) 

Delkursutvärdering 
Lärare och studerande väljer den form av utvärdering som lämpar sig bäst för delkursen. Detta 
kan ske som formativ (löpande) utvärdering där resultatet direkt kan påverka pågående undervis-
ning och skapa dialog om lärande mellan lärare och studerande och/eller summativ utvärdering 
som genomförs efter avslutad delkurs och kan vara skriftlig eller muntlig. Resultatet av en skrift-
lig utvärdering ska återkopplas till de studerande. 
Frågor kring mål, innehåll och undervisningsformer bör vara centrala. Viktiga synpunkter och 
erfarenheter från delkursutvärderingar ska tas upp i kursutvärderingen. Ansvaret för att utvärde-
ring kommer till stånd ligger hos undervisande lärare. Erfarenheter och synpunkter från utvärde-
ringen ska beaktas och följas upp i nästa års delkurs. 



Utbildning: G/Ga/IE 

Delkursplan i G/Ga K2:2 - Musik och kommunikation 

samt IE Sidoämne/Tillvalskurs Introduktionskurs: Grundskola lägre årskurser 
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Verksamhetsförlagd utbildning – VFU3 
 
Fastställd: UR 2003-09-17 
 
Inplacering i utbildningen 
 Kurs: G/Ga K2:2 - Musik och kommunikation, IE Sidoämne/Tillvalskurs Introduktionskurs: 

Grundskola lägre årskurser 
 Variant/Inriktning: G/Ga/IE 
 Årskurs/termin: G/Ga Åk2, IE Åk3 alt. 4 
 
Poängtal: G/Ga 3,5p, IE 3p. 

Mål 
Efter genomgången delkurs ska den studerande ha 

– i samarbete med en handledare planerat, genomfört och analyserat undervisning i grundsko-
lans lägre årskurser samt reflekterat över sin egen lärarroll 

– genom aktiva auskultationer lärt känna praktikskolan och lärt sig reflektera över olika under-
visningssituationer samt knyta dessa till den studerandes egen pågående undervisning 

– tagit aktivt ansvar för undervisningens genomförande 
– planerat lektionsinnehåll över en längre period 

Innehåll 
Auskultation och egen undervisning inom grundskolans lägre årskurser 

Undervisningens genomförande 
Parvis placering på en grundskola eller motsvarande, 4-6 fältdagar, auskultation och undervisning 
inom lägre årskurser kontinuerligt, en dag i veckan under en termin. 

Examination 
Examination sker efter fullgjord VFU av lärare från Musikhögskolan i samråd med handledare 

Betygsgrader 
Som betyg används Godkänd eller Underkänd  

Kurslitteratur 
Kurslitteratur förtecknas på särskild lista (se arbetsplan) 

Delkursutvärdering 
Lärare och studerande väljer den form av utvärdering som lämpar sig bäst för delkursen. Detta 
kan ske som formativ (löpande) utvärdering där resultatet direkt kan påverka pågående undervis-
ning och skapa dialog om lärande mellan lärare och studerande och/eller summativ utvärdering 
som genomförs efter avslutad delkurs och kan vara skriftlig eller muntlig. Resultatet av en skrift-
lig utvärdering ska återkopplas till de studerande. 
Frågor kring mål, innehåll och undervisningsformer bör vara centrala. Viktiga synpunkter och 
erfarenheter från delkursutvärderingar ska tas upp i kursutvärderingen. Ansvaret för att utvärde-
ring kommer till stånd ligger hos undervisande lärare. Erfarenheter och synpunkter från utvärde-
ringen ska beaktas och följas upp i nästa års delkurs. 



Utbildning: G/Ga 

Delkursplan i K2:3 - Musik och kommunikation 
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Verksamhetsförlagd utbildning – VFU4, Alternerande VFU 
 
Fastställd: UR 2003-09-17 
 
Inplacering i utbildningen 
 Kurs: K2:3 - Musik och kommunikation  
 Variant/Inriktning: G/Ga 
 Årskurs/termin: G Åk3, Ga Åk4  
 
Poängtal: G 3p, Ga 3,5p. 

Mål 
Efter genomgången delkurs ska den studerande ha 

– i samarbete med en handledare planerat, genomfört och analyserat undervisning i grundsko-
lans högre årskurser och/eller gymnasieskolan under en sammanhållen period samt reflekte-
rat över sin egen lärarroll  

– genom aktiva auskultationer lärt känna praktikskolan och lärt sig reflektera över olika under-
visningssituationer och lärarroller samt kopplat dessa till den pågående undervisningen 

– tagit stort ansvar för elevernas utveckling och undervisningssituation 

Innehåll 
Auskultation och egen undervisning inom grundskolans högre årskurser eller gymnasieskolan 
under tre heltidsveckor. 

Undervisningens genomförande 
Parvis placering på en grundskola eller gymnasieskola, auskultation och undervisning inom högre 
årskurser 

Examination 
Examination sker efter fullgjord VFU av lärare från Musikhögskolan i samråd med handledare 

Betygsgrader 
Som betyg används Godkänd eller Underkänd 

Kurslitteratur 
Kurslitteratur förtecknas på särskild lista (se arbetsplan) 

Delkursutvärdering 
Lärare och studerande väljer den form av utvärdering som lämpar sig bäst för delkursen. Detta 
kan ske som formativ (löpande) utvärdering där resultatet direkt kan påverka pågående undervis-
ning och skapa dialog om lärande mellan lärare och studerande och/eller summativ utvärdering 
som genomförs efter avslutad delkurs och kan vara skriftlig eller muntlig. Resultatet av en skrift-
lig utvärdering ska återkopplas till de studerande. 
Frågor kring mål, innehåll och undervisningsformer bör vara centrala. Viktiga synpunkter och 
erfarenheter från delkursutvärderingar ska tas upp i kursutvärderingen. Ansvaret för att utvärde-
ring kommer till stånd ligger hos undervisande lärare. Erfarenheter och synpunkter från utvärde-
ringen ska beaktas och följas upp i nästa års delkurs. 



Utbildning: G/Ga 

Delkursplan i G K2:4 och Ga K2:4/5 - Musik och kommunikation 
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Verksamhetsförlagd utbildning – VFU5, Långpraktik 
 
Fastställd: UR 2003-09-17 
 
Inplacering i utbildningen 
 Kurs: G K2:4 och Ga K2:4/5 - Musik och kommunikation 
 Variant/Inriktning: G/Ga 
 Årskurs/termin: G Åk4, Ga Åk5  
 
Poängtal: 6p. 

Mål 
Efter genomgången delkurs ska den studerande ha 

– i samråd med en handledare självständigt planerat, genomfört och analyserat undervisning 
inom sitt fördjupningsområde under en längre period, samt reflekterat över sin egen lärar-
roll 

– skaffat sig erfarenheter av olika undervisningsformer inom den valda skolformen 
– genom aktiva auskultationer lärt känna praktikskolan och lärt sig reflektera över olika under-

visningssituationer samt knyta dessa till den pågående undervisningen 
– tagit stort ansvar för elevernas utveckling och undervisningssituation 
– visat mognad och säkerhet i sin lärarroll och pedagogiska grundsyn 
– skaffat sig förtrogenhet med lärarens olika arbetsuppgifter 

Innehåll 
Auskultationer och egen undervisning inom fördjupningsområdet 

Undervisningens genomförande 
Företrädelsevis enskild placering på en grundskola, gymnasieskola eller motsvarande. Auskulta-
tion och undervisning inom den studerandes profilområde. 

Examination 
Examination sker efter fullgjord praktik av lärare från Musikhögskolan i samråd med handledare. 

Betygsgrader 
Som betyg används Godkänd eller Underkänd 

Kurslitteratur 
Kurslitteratur förtecknas på särskild lista (se arbetsplan). 

Delkursutvärdering 
Lärare och studerande väljer den form av utvärdering som lämpar sig bäst för delkursen. Detta 
kan ske som formativ (löpande) utvärdering där resultatet direkt kan påverka pågående undervis-
ning och skapa dialog om lärande mellan lärare och studerande och/eller summativ utvärdering 
som genomförs efter avslutad delkurs och kan vara skriftlig eller muntlig. Resultatet av en skrift-
lig utvärdering ska återkopplas till de studerande. 
Frågor kring mål, innehåll och undervisningsformer bör vara centrala. Viktiga synpunkter och 
erfarenheter från delkursutvärderingar ska tas upp i kursutvärderingen. Ansvaret för att utvärde-
ring kommer till stånd ligger hos undervisande lärare. Erfarenheter och synpunkter från utvärde-
ringen ska beaktas och följas upp i nästa års delkurs. 



Utbildning: G 

Delkursplan i K2:5 - Musik och kommunikation 
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Verksamhetsförlagd utbildning – VFU6, Eget val 
 
Fastställd: UR 2003-11-19 
 
Inplacering i utbildningen 
 Kurs: K2:5 - Musik och kommunikation  
 Variant/Inriktning: G 
 Årskurs/termin: Åk5  
 
Poängtal: 1,5p. 

Mål 
Efter genomgången delkurs ska den studerande ha 

– i samarbete med handledare planerat, genomfört och analyserat undervisning inom ett eget 
valt område 

– genom aktiva auskultationer lärt känna praktikskolan eller verksamheten före den verksam-
hets-förlagda perioden 

– reflekterat över olika undervisningssituationer samt över sin egen lärarroll 
– tagit stort ansvar för såväl elevernas som sin egen pedagogiska utveckling 
– visat mognad och säkerhet i sin lärarroll 

Innehåll 
Auskultationer och egen undervisning inom det valda området 

Undervisningens genomförande 
Enskild placering som verksamhetsmässigt kan anknyta till den studerandes val av sidoämne. 
Studierna bedrivs på halvtid under 3 veckor eller som heltid 1,5 veckor. 

Examination 
Examination sker efter genomförd VFU. Till examinationen hör även inlämnande av egen do-
kumentation av undervisningen samt aktivt deltagande vid uppföljande seminarium. 

Betygsgrader 
Som betyg används Godkänd eller Underkänd. 

Kurslitteratur 
Kurslitteratur förtecknas på särskild lista (se arbetsplan). 

Delkursutvärdering 
Lärare och studerande väljer den form av utvärdering som lämpar sig bäst för delkursen. Detta 
kan ske som formativ (löpande) utvärdering där resultatet direkt kan påverka pågående undervis-
ning och skapa dialog om lärande mellan lärare och studerande och/eller summativ utvärdering 
som genomförs efter avslutad delkurs och kan vara skriftlig eller muntlig. Resultatet av en skrift-
lig utvärdering ska återkopplas till de studerande. 
Frågor kring mål, innehåll och undervisningsformer bör vara centrala. Viktiga synpunkter och 
erfarenheter från delkursutvärderingar ska tas upp i kursutvärderingen. Ansvaret för att utvärde-
ring kommer till stånd ligger hos undervisande lärare. Erfarenheter och synpunkter från utvärde-
ringen ska beaktas och följas upp i nästa års delkurs. 



Utbildning: G 

Delkursplan i K2:3 - Musik och kommunikation 
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Verksamhetsförlagd utbildning – Temadagsprojekt 
 
Fastställd: UR 2003-09-17 
 
Inplacering i utbildningen 
 Kurs: K2:3 - Musik och kommunikation  
 Variant/Inriktning: G 
 Årskurs/termin: Åk3 
 
Poängtal: 1p. 

Mål 
Efter genomgången delkurs ska den studerande ha kunskap om hur man i arbetslag förbereder 
och genomför en temadag i musik för och med grundskolans lägre årskurser. 

Innehåll 
Arbete med en temaidé. Planering i studerandearbetslaget av upplägg, innehåll och genomföran-
de av temadagarna i skolan. 

Undervisningens genomförande 
Projektet förbereds självständigt under projektvecka 1 i helgrupp och i mindre grupper och 
genomförs på två skolor, inom olika regioner, under projektvecka 2. 

Examination 
Examination sker fortlöpande under projektet och avslutas med en skriftlig rapport. 

Betygsgrader 
Som betyg används Godkänd eller Underkänd. 

Kurslitteratur 
Kurslitteratur förtecknas på särskild lista (se arbetsplan). 

Delkursutvärdering 
Lärare och studerande väljer den form av utvärdering som lämpar sig bäst för delkursen. Detta 
kan ske som formativ (löpande) utvärdering där resultatet direkt kan påverka pågående undervis-
ning och skapa dialog om lärande mellan lärare och studerande och/eller summativ utvärdering 
som genomförs efter avslutad delkurs och kan vara skriftlig eller muntlig. Resultatet av en skrift-
lig utvärdering ska återkopplas till de studerande. 
Frågor kring mål, innehåll och undervisningsformer bör vara centrala. Viktiga synpunkter och 
erfarenheter från delkursutvärderingar ska tas upp i kursutvärderingen. Ansvaret för att utvärde-
ring kommer till stånd ligger hos undervisande lärare. Erfarenheter och synpunkter från utvärde-
ringen ska beaktas och följas upp i nästa års delkurs. 



Utbildning: G/Ga 

Delkursplan i K2:3 - Musik och kommunikation 
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Verksamhetsförlagd utbildning – Alternativa skolor 
 
Fastställd: UR 2003-09-17 
 
Inplacering i utbildningen 
 Kurs: K2:3 - Musik och kommunikation  
 Variant/Inriktning: G/Ga 
 Årskurs/termin: G Åk3, Ga Åk4  
 
Poängtal: 0,5p. 

Mål 
Efter genomgången delkurs ska den studerande ha 

– skaffat sig information och orientering om utformning av undervisning inom alternativa 
skolformer 

– reflekterat över hur olika pedagogiska inriktningar fungerar i praktiken 
– kopplat studiebesök till teoretiska studier om alternativa pedagogiska riktningar 
– skaffat sig erfarenheter om alternativa skolformer genom minst två studiebesök på friskolor 

Innehåll 
– auskultationer inom några andra skolformer än svensk grundskola  
– dokumentation i form av anteckningar och/eller bild, film eller ljudinspelning 

Undervisningens genomförande 
Aktiva auskultationer under två fältdagar på två friskolor med olika åldersinriktning i Danmark 
eller Sverige 

Examination 
Delkursen examineras vid särskilt seminarium 

Betygsgrader 
Som betyg används Godkänd eller Underkänd 

Kurslitteratur 
Kurslitteratur förtecknas på särskild lista (se arbetsplan) 

Delkursutvärdering 
Lärare och studerande väljer den form av utvärdering som lämpar sig bäst för delkursen. Detta 
kan ske som formativ (löpande) utvärdering där resultatet direkt kan påverka pågående undervis-
ning och skapa dialog om lärande mellan lärare och studerande och/eller summativ utvärdering 
som genomförs efter avslutad delkurs och kan vara skriftlig eller muntlig. Resultatet av en skrift-
lig utvärdering ska återkopplas till de studerande. 
Frågor kring mål, innehåll och undervisningsformer bör vara centrala. Viktiga synpunkter och 
erfarenheter från delkursutvärderingar ska tas upp i kursutvärderingen. Ansvaret för att utvärde-
ring kommer till stånd ligger hos undervisande lärare. Erfarenheter och synpunkter från utvärde-
ringen ska beaktas och följas upp i nästa års delkurs. 



Utbildning: G/Ga 

Delkursplan i G K2:4 och Ga K2:4/5 - Musik och kommunikation 
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Didaktiska studier 
 
Fastställd: UR 2003-09-17 
 
Inplacering i utbildningen 
 Kurs: G K2:4 och Ga K2:4/5 - Musik och kommunikation 
 Variant/Inriktning: G/Ga  
 Årskurs/termin: G Åk4, Ga Åk5 
 
Poängtal: 1,5p. 
 
I delkursen ingår: 

– Rytmik som metod 
– Röstmetodik 
– Musik och Samhälle – didaktisk inriktning 

Mål 

Rytmik som metod 
Efter genomgången delkurs skall den studerande ha 

– fördjupade kunskaper om rörelsens betydelse för social träning, lärande i allmänhet och mu-
sik i synnerhet, samt på det kommunikativa planet 

– förmåga att omsätta och använda rörelse och rytmik som ett pedagogiskt verktyg i musikun-
dervisning 

Röstmetodik 
Efter genomgången delkurs skall den studerande ha 

– gjort röstanalys på barns och ungdomars röster 
– kunskap om vanligt förekommande röststörningar hos barn och ungdomar samt förmåga att 

åtgärda dessa 

Musik och Samhälle – didaktisk inriktning 
Efter genomgången delkurs skall den studerande 

– fått se prov på, analyserat och reflekterat över olika sätt att tillämpa MoS-kunskaper i under-
visning  utifrån kunskapssyn, målgrupp, förkunskaper och innehåll 

– visat sig kunna behärska att tillämpa egna MoS-kunskaper i undervisning 
– kunna integrera musikkunnande med andra kunskaper (tvärvetenskapligt) 

Innehåll 

Rytmik som metod (Se delkursplan för Rörelse som metod) 
– rörelse 
– teori 
– diskussioner 
– video 

Röstmetodik 
– röstanalys 
– röstens anatomi, olika arbetssätt i tal och sång, utveckling och skillnader hos kvinnor, män, 

ungdomar och barn 



Utbildning: G/Ga 

Delkursplan i G K2:4 och Ga K2:4/5 - Musik och kommunikation 
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Musik och samhälle – didaktisk inriktning 
– olika perspektiv på tillämpning av MoS i undervisning 
– MoS-undervisning utifrån olika kunskapssyn 
– anpassning av MoS-undervisning till ålder 
– integration av MoS i samspel med annan undervisning 
– eget arbete som redovisas inför gruppen 

Undervisningens genomförande 
Undervisningen är förlagd i huvudsak under två projektveckor i anslutning till VFU långpraktik, 
högre årskurser. Undervisningen sker i grupp med föreläsningar/seminarier och musikaliska verk-
städer. Såväl enskilda arbeten som grupparbeten kan förekomma. 

Examination 
Examination sker fortlöpande i undervisningen och vid muntliga eller skriftliga gemensamma 
redovisningar. 

Betygsgrader 
Som betyg används Godkänd eller Underkänd  

Kurslitteratur 
Kurslitteratur förtecknas på särskild lista (se arbetsplan) 

Delkursutvärdering 
Lärare och studerande väljer den form av utvärdering som lämpar sig bäst för delkursen. Detta 
kan ske som formativ (löpande) utvärdering där resultatet direkt kan påverka pågående undervis-
ning och skapa dialog om lärande mellan lärare och studerande och/eller summativ utvärdering 
som genomförs efter avslutad delkurs och kan vara skriftlig eller muntlig. Resultatet av en skrift-
lig utvärdering ska återkopplas till de studerande. 
Frågor kring mål, innehåll och undervisningsformer bör vara centrala. Viktiga synpunkter och 
erfarenheter från delkursutvärderingar ska tas upp i kursutvärderingen. Ansvaret för att utvärde-
ring kommer till stånd ligger hos undervisande lärare. Erfarenheter och synpunkter från utvärde-
ringen ska beaktas och följas upp i nästa års delkurs. 



Utbildning: G/Ga 

Delkursplan i G K2:5 och Ga K2:4/5 - Musik och kommunikation 
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Musik och Samhälle: Sammanfattning  
 
Fastställd: UR 2003-05-07 
 
Inplacering i utbildningen 
 Kurs: G K2:5 och Ga K2:4/5 - Musik och kommunikation 
 Variant/Inriktning: G/Ga 
 Årskurs/termin: Åk5, Ga40/80p: Åk4 
 
Poängtal: 0,5p. 

Mål 
Efter genomgången delkurs ska den studerande ha 

– överblick över Musik och Samhälleämnets olika delområden 
– ökad förståelse för ämnets relation till lärarrollen 

Innehåll 
– i delkursen ges en översikt och komplettering av Musik och Samhällekurserna, med fokus på 

några delområden 
– litteraturstudier och repertoarlyssning 

Undervisningens genomförande 
– delkursen ges i form av föreläsningar/seminarier 
– enskilda arbeten och grupparbeten kan förekomma 

Examination 
– examination sker genom löpande bedömning (obligatorisk närvaro) samt skriftliga arbeten, 

t.ex. tentamen 
– även muntlig redovisning kan förekomma 

Betygsgrader 
Som betyg används Godkänd eller Underkänd 

Kurslitteratur 
Kurslitteratur förtecknas på särskild lista (se arbetsplan) 

Delkursutvärdering 
Lärare och studerande väljer den form av utvärdering som lämpar sig bäst för delkursen. Detta 
kan ske som formativ (löpande) utvärdering där resultatet direkt kan påverka pågående undervis-
ning och skapa dialog om lärande mellan lärare och studerande och/eller summativ utvärdering 
som genomförs efter avslutad delkurs och kan vara skriftlig eller muntlig. Resultatet av en skrift-
lig utvärdering ska återkopplas till de studerande. 
Frågor kring mål, innehåll och undervisningsformer bör vara centrala. Viktiga synpunkter och 
erfarenheter från delkursutvärderingar ska tas upp i kursutvärderingen. Ansvaret för att utvärde-
ring kommer till stånd ligger hos undervisande lärare. Erfarenheter och synpunkter från utvärde-
ringen ska beaktas och följas upp i nästa års delkurs. 



Utbildning: G/Ga/IE 

Delkursplan i G/Ga K2:1 - Musik och kommunikation samt IE K2 
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Forskningsmetodik 1 
 
Fastställd: UR 2003-09-17 
 
Inplacering i utbildningen 
 Kurs: G/Ga K2:1 - Musik och kommunikation, IE K2  
 Variant/Inriktning: G/Ga/IE 
 Årskurs/termin: Åk1 
 
Poängtal: 1p. 

Mål 
Efter genomgången delkurs ska den studerande ha 

– medvetenhet om egna synsätt i frågor som rör forskning om lärande och undervisning 
– vilja att förstå andras synpunkter i dessa frågor och beredskap att vid behov modifiera sina 

egna 
– dokumenterat de olika momenten i delkursen i den studerandes individuella digitala portfölj 

Årskurs 1 
Efter genomgången delkurs ska den studerande ha 

– fått insikt i hur man kan samla in data, om egna och andras övningsrutiner med hjälp av ob-
servation, intervju och dagbok samt hur man kan bearbeta och tolka resultatet 

– redovisat sina forskningsmetodiska kunskaper i form av en beskrivning av en kultursko-
la/musikskola/skola och dess undervisning utifrån ett ramfaktorperspektiv 

Innehåll 

Vad är forskningsmetodik? 
– olika metoder att samla in data: observations- och intervjumetoder 
– uppgift: att undersöka egen och andras övningsmetodik och studieteknik 
– ramfaktorers inverkan på läroprocesser 
– skolkod 
– praktikrapport (riktlinjer för akademiskt skrivande) 

Undervisningens genomförande 
Delkursen innehåller varierande arbetsformer. 

– seminarier 
– datainsamling, dokumentation och analys med olika metoder 
– övningsuppgifter med anknytning till de studerandes egna studier  
– forskningsuppgifter i anknytning till den verksamhetsförlagda delen av utbildningen. Doku-

menteras i en praktikrapport. 
– gruppvis genomförande av repliker av publicerade forskningsstudier 
– diskussion av datainsamlingsmetoder, resultat och rapportskrivning. 

Examination 
Genomförda övningsuppgifter, godkända rapporter från genomförda forskningsuppgifter 

Betygsgrader 
Som betyg används Godkänd eller Underkänd 



Utbildning: G/Ga/IE 

Delkursplan i G/Ga K2:1 - Musik och kommunikation samt IE K2 
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Kurslitteratur 
Kurslitteratur förtecknas på särskild lista (se arbetsplan). 

Delkursutvärdering 
Lärare och studerande väljer den form av utvärdering som lämpar sig bäst för delkursen. Detta 
kan ske som formativ (löpande) utvärdering där resultatet direkt kan påverka pågående undervis-
ning och skapa dialog om lärande mellan lärare och studerande och/eller summativ utvärdering 
som genomförs efter avslutad delkurs och kan vara skriftlig eller muntlig. Resultatet av en skrift-
lig utvärdering ska återkopplas till de studerande. 
Frågor kring mål, innehåll och undervisningsformer bör vara centrala. Viktiga synpunkter och 
erfarenheter från delkursutvärderingar ska tas upp i kursutvärderingen. Ansvaret för att utvärde-
ring kommer till stånd ligger hos undervisande lärare. Erfarenheter och synpunkter från utvärde-
ringen ska beaktas och följas upp i nästa års delkurs. 



Utbildning: G/Ga/IE 

Delkursplan i G/Ga K2:2 - Musik och kommunikation samt IE K2 

 

 

Delkursplan: Forskningsmetodik 2 

85

Musikhögskolan i Malmö 
Musiklärarutbildningen 

Forskningsmetodik 2 
 
Fastställd: UR 2003-09-17 
 
Inplacering i utbildningen 
 Kurs: G/Ga K2:2 - Musik och kommunikation, IE K2 
 Variant/Inriktning: G/Ga/IE 
 Årskurs/termin: Åk2 
 
Poängtal: 1p. 

Mål 
Efter genomgången delkurs ska den studerande ha 

– medvetenhet om egna synsätt i frågor som rör forskning om lärande och undervisning 
– vilja att förstå andras synpunkter i dessa frågor och beredskap att vid behov modifiera sina 

egna 
– dokumenterat de olika momenten i delkursen i den studerandes individuella digitala portfölj 

 

Årskurs 2 
Efter genomgången delkurs ska den studerande ha planerat, genomfört och utvärderat en ak-
tionsforskningstudie, beskrivit studien och dess resultat i en rapport samt reflekterat över sin egen 
lärandeprocess. 

Innehåll 

Aktionsforskningsprocessens olika steg 
– välja ut ett problem med anknytning till undervisningen 
– planera för hur det ska åtgärdas 
– genomföra förändringsarbetet 
– kontinuerligt dokumentera arbetsprocessen 
– steg för steg utvärdera (reflektera över sitt eget förhållningssätt) och justera arbetsprocessen 
– i en rapport beskriva projektet och dess resultat 

 
Olika metoder för dokumentation av undervisning. Digital portfölj 
Formativ utvärdering 

Undervisningens genomförande 
Delkursen innehåller varierande arbetsformer. 

– seminarier 
– datainsamling, dokumentation och analys med olika metoder 
– övningsuppgifter med anknytning till de studerandes egna studier  
– forskningsuppgifter i anknytning till den verksamhetsförlagda delen av utbildningen. Doku-

menteras i en praktikrapport. 
– gruppvis genomförande av repliker av publicerade forskningsstudier 
– diskussion av datainsamlingsmetoder, resultat och rapportskrivning 

Examination 
Genomförda övningsuppgifter, godkända rapporter från genomförda forskningsuppgifter 



Utbildning: G/Ga/IE 

Delkursplan i G/Ga K2:2 - Musik och kommunikation samt IE K2 
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Betygsgrader 
Som betyg används Godkänd eller Underkänd 

Kurslitteratur 
Kurslitteratur förtecknas på särskild lista (se arbetsplan). 

Delkursutvärdering 
Lärare och studerande väljer den form av utvärdering som lämpar sig bäst för delkursen. Detta 
kan ske som formativ (löpande) utvärdering där resultatet direkt kan påverka pågående undervis-
ning och skapa dialog om lärande mellan lärare och studerande och/eller summativ utvärdering 
som genomförs efter avslutad delkurs och kan vara skriftlig eller muntlig. Resultatet av en skrift-
lig utvärdering ska återkopplas till de studerande. 
Frågor kring mål, innehåll och undervisningsformer bör vara centrala. Viktiga synpunkter och 
erfarenheter från delkursutvärderingar ska tas upp i kursutvärderingen. Ansvaret för att utvärde-
ring kommer till stånd ligger hos undervisande lärare. Erfarenheter och synpunkter från utvärde-
ringen ska beaktas och följas upp i nästa års delkurs. 



Utbildning: G/Ga/IE 

Delkursplan i G K2:4 och Ga K2:4/5 - Musik och kommunikation 

samt IE K2 

 

 

Delkursplan: Forskningsmetodik 3 
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Forskningsmetodik 3 
 
Fastställd: UR 2003-09-17 
 
Inplacering i utbildningen 
 Kurs: G K2:4 och Ga K2:4/5 - Musik och kommunikation, IE K2 
 Variant/Inriktning: G/Ga/IE 
 Årskurs/termin: Åk4, Ga60p: Åk5 
 
Poängtal: 1p. 

Mål 
Efter genomgången delkurs ska den studerande ha 

– medvetenhet om egna synsätt i frågor som rör forskning om lärande och undervisning 
– vilja att förstå andras synpunkter i dessa frågor och beredskap att vid behov modifiera sina 

egna 
– dokumenterat de olika momenten i delkursen i den studerandes individuella digitala portfölj 

 

Årskurs 4 
Efter genomgången delkurs ska den studerande 

– ha tillägnat sig ett vetenskapligt förhållningssätt till musikaliska lärprocesser genom att ha 
genomfört repliker av tidigare gjorda studier med anknytning till sitt eget verksamhetsom-
råde 

– med utgångspunkt i de samlade forskningsmetodiska kunskaperna ha valt tema och gjort en 
preliminärplan för sitt examensarbete 

Innehåll 

Vetenskapsteoretisk översikt 
– forskningsprocessens olika steg: problemställningar (vad? varför?) och metodval (hur?) 
– tidigare forskning: litteratursökning 
– val av dokumentationsform 
– resultatredovisning och diskussion: anknytning till tidigare forskning 
– plan för examensarbetet 

Undervisningens genomförande 
Delkursen innehåller varierande arbetsformer. 

– seminarier 
– datainsamling, dokumentation och analys med olika metoder 
– övningsuppgifter med anknytning till de studerandes egna studier 
– forskningsuppgifter i anknytning till den verksamhetsförlagda delen av utbildningen. Doku-

menteras i en praktikrapport. 
– gruppvis genomförande av repliker av publicerade forskningsstudier 
– diskussion av datainsamlingsmetoder, resultat och rapportskrivning 

Examination 
Genomförda övningsuppgifter, godkända rapporter från genomförda forskningsuppgifter 

Betygsgrader 
Som betyg används Godkänd eller Underkänd 



Utbildning: G/Ga/IE 

Delkursplan i G K2:4 och Ga K2:4/5 - Musik och kommunikation 

samt IE K2 
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Kurslitteratur 
Kurslitteratur förtecknas på särskild lista (se arbetsplan). 

Delkursutvärdering 
Lärare och studerande väljer den form av utvärdering som lämpar sig bäst för delkursen. Detta 
kan ske som formativ (löpande) utvärdering där resultatet direkt kan påverka pågående undervis-
ning och skapa dialog om lärande mellan lärare och studerande och/eller summativ utvärdering 
som genomförs efter avslutad delkurs och kan vara skriftlig eller muntlig. Resultatet av en skrift-
lig utvärdering ska återkopplas till de studerande. 
Frågor kring mål, innehåll och undervisningsformer bör vara centrala. Viktiga synpunkter och 
erfarenheter från delkursutvärderingar ska tas upp i kursutvärderingen. Ansvaret för att utvärde-
ring kommer till stånd ligger hos undervisande lärare. Erfarenheter och synpunkter från utvärde-
ringen ska beaktas och följas upp i nästa års delkurs. 



Utbildning: G/Ga/IE 

Delkursplan i G K2:5 och Ga K2:4-5 - Musik och kommunikation 

samt IE K2 
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Examensarbete 
 
Fastställd: UR 2003-09-17 
 
Inplacering i utbildningen 
 Kurs: G K2:5 och Ga K2:4-5 - Musik och kommunikation samt IE K2 
 Variant/Inriktning: G/Ga/IE 
 Årskurs/termin: Åk5, Ga40/80p: Åk4 och 5 
 
Poängtal: 10p.  

Mål 
Efter genomgången delkurs skall den studerande i egenskap av reflekterande musiker och lärare 
ha genomfört ett självständigt arbete där denne undersöker valda aspekter av sin musikpedago-
giska verksamhet. Studien skall ha redovisats i en forskningsrapport. 

Innehåll 
I delkursen ingår följande: 

– problemställningar (vad? varför?), formulering av forskningsfrågor 
– metod och design (hur?) 
– tidigare forskning: litteraturstudier 
– forskningsrapport 
– presentation av egna resultat, resultatdiskussion med anknytning till tidigare forskning 
– vetenskapsteoretisk översikt 

Undervisningens genomförande  
Studenternas självständiga arbeten genomförs med stöd av forskningsmetodisk handledning, 
individuellt och i grupp. 

Examination  
Examinationen görs av examinator vid ett seminarium där forskningsrapporterna diskuteras. 
Varje student försvarar sitt eget arbete och opponerar på någon annans. 

Betygsgrader  
Som betyg används Godkänd eller Underkänd 

Kurslitteratur  
Se aktuell arbetsplan 

Delkursutvärdering  
Lärare och studerande väljer den form av utvärdering som lämpar sig bäst för delkursen. Detta 
kan ske som formativ (löpande) utvärdering där resultatet direkt kan påverka pågående undervis-
ning och skapa dialog om lärande mellan lärare och studerande och/eller summativ utvärdering 
som genomförs efter avslutad delkurs och kan vara skriftlig eller muntlig. Resultatet av en skrift-
lig utvärdering ska återkopplas till de studerande. 
Frågor kring mål, innehåll och undervisningsformer bör vara centrala. Viktiga synpunkter och 
erfarenheter från delkursutvärderingar ska tas upp i kursutvärderingen. Ansvaret för att utvärde-
ring kommer till stånd ligger hos undervisande lärare. Erfarenheter och synpunkter från utvärde-
ringen ska beaktas och följas upp i nästa års delkurs. 
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K3 
 

Teori och ledning/media  
Kursplan och delkursplaner 
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Utbildning: G/Ga 

Kursplan för K3 - Teori och ledning/Media 
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K3 – Teori och Ledning/Media 
 
Fastställd: UR 2003-09-17 
 
Inplacering i utbildningen: G Åk1-3, Ga Åk1, 2 och 4 
 
Poängtal: G/Ga 14,5p, G Rock och G Folkmusik 13,5p. 
 

K3:1, Åk1 K3:2, Åk2 K3:3, Åk3 K3:3, Åk4 
endast Ga 

Utbildning 

ht vt ht vt ht vt ht vt 

Summa 

G 1,5p 2p 5p 2,5p 2,5p 1p   14,5p 

Gr/Gf 1,5p 2p 4p 2,5p 2,5 1p   13,5p 

Ga 40/80p 

Ga 60p 

1,5p 2p 5p 2,5p - - - 3,5p 14,5p 

Syfte 
Kursen syftar till att den studerande utvecklar kunskap och förståelse i analytiskt lyssnande, mu-
sikens grammatik, musik och teknik samt ledning av musik. Vidare syftar kursen till att stärka 
den studerandes musikaliska och teoretiska identitet. 
Kursen består av delkurser och ämnen som sammanflätar musikaliskt utövande, teoretisk förståel-
se samt ledning av musik i olika former. Kursens olika delar skall relateras till andra kurser inom 
utbildningen, samt till den verksamhetsförlagda delen. 
Kursens upplägg och genomförande syftar även till att den studerande utvecklar kompetens i 
självständigt arbete och förvärvar erfarenheter av samarbete och integration mellan delkurserna 
samt får inblick i olika arbetssätt.  

Övergripande mål  
Efter genomgången kurs skall den studerande: 

– ha tillägnat sig goda kunskaper inom teori- och gehörsämnena samt förmåga att tillämpa och 
omsätta denna kunskap i olika situationer 

– ha fått förståelse och kunskap om hur dessa ämnen tillsammans bidrar till den egna konstnär-
liga fördjupningen samt till undervisningsskickligheten 

– ha utvecklat goda kunskaper i hur man arbetar, instruerar, instuderar och leder musik 
– ha reflekterat över sin roll som ensemble- och körledare 
– inhämtat kunskap om användningen av informationsteknik i undervisning, inse betydelsen 

av massmediers roll för utvecklingen inom detta område samt ha förmåga att utnyttja denna 
inom det egna undervisningsområdet 

– tillvarata och systematisera sina egna och andras erfarenheter vad beträffar lärandeprocesser, 
instudering och studieteknik av olika slag 



Utbildning: G/Ga 

Kursplan för K3 - Teori och ledning/Media 
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Kursens delar  

Åk1  Åk2 Åk3 – G / Åk4 – Ga 

K3:1 - Teori o Ledning 
Delkurs: Satslära med arrangering 

Delkurs: Körsång/körledning 

 K3:2 - Teori o Ledning 
Delkurs: Satslära med arrangering

Delkurs: Gehörsskolning 

Delkurs: Körsång/körledning 

Delkurs: Skolensembleledning (ej 
Gr/Gf) 

Delkurs: Mediateknik - notedite-
ring 

K3:3 - Teori o media 
Delkurs: Gehörsskolning 

Delkurs: Mediateknik - elek-
troakustik 

Examination  
Kursen examineras inom varje kursdel (K3:1, K3:2, K3:3). Examination av delkurserna sker av 
undervisande lärare såväl fortlöpande som vid särskilda tillfällen. Formerna för delkursexamina-
tion kan variera.  

Betyg 
Vid bedömning används något av betygen Godkänd eller Underkänd. För betyget Godkänd på 
delkurs ska den studerande ha uppnått målen för varje ämne/moment. För betyget Godkänd på 
kursen ska den studerande ha uppnått målen för varje delkurs.   

Kurslitteratur 
Kurslitteratur förtecknas på särskild lista (se arbetsplan). 

Kursutvärdering 
Kursen utvärderas summativt vid kursens slut, termins- eller läsårsvis. 
Övergripande frågor kring mål, syfte, kursinnehåll, samarbets- och undervisningsformer bör vara 
centrala. Viktiga synpunkter och erfarenheter från delkursutvärderingar ska tas upp i kursutvär-
deringen. Protokoll/minnesanteckningar från utvärderingen ska komma utbildningsledningen 
tillhanda. Utvärderingen skall vara offentligt tillgänglig och undertecknad av ansvariga lärare 
samt förtroendevalda studenter. 
Erfarenheter och synpunkter från utvärderingen ska beaktas och följas upp i nästa års kurs. 



Utbildning: G/Ga 

Delkursplan i K3 - Teori och ledning/Media 
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Satslära med arrangering 
 
Fastställd: UR 2003-09-17  
 
Inplacering i utbildningen 
 Kurs: K3 - Teori och ledning/Media 
 Variant/Inriktning: G/Ga 
 Årskurs/termin: Åk1 och 2. Åk2 och 3 för de studerande som under första läsåret läser prepa-

randkurs i satslära. 
 
Poängtal: 3p. 
 
Förkunskaper: Godkänt antagningsprov i satslära och musiklära eller godkänd preparandkurs i satslä-
ra/teori/musiklära. 

Mål 
Efter genomgången delkurs ska den studerande ha 

– tillgodogjort sig förmågan att skapa en musikalisk helhet i form av arrange-
mang/kompositioner utifrån de under innehåll givna momenten. 

– uppnått de färdigheter i satslära med arrangering som krävs för att kunna fungera i den 
kommande yrkesrollen 

Innehåll 
I delkursen behandlas 

– analys och analysmetoder 
– harmonisering 
– arrangering med fokus på musiken både i och utanför skolans värld 
– instrumentering för olika besättningar 
– melodiskapande 

inom vis-, rock/pop-, jazz- och konstmusiktraditionerna. 

Undervisningens genomförande 
Delkursen bedrivs i varierande arbetsformer som enskild undervisning eller undervisning i grupp 
och utformas i samverkan mellan studerande och lärare. Delkursen bedrivs främst med inriktning 
på den enskilda studentens förutsättningar. 

Examination 
Examination sker fortlöpande i samband med undervisningen och vid gemensamma redovisning-
ar som uppspelning av egna arrangemang och som skriftlig redovisning i harmonisering och in-
strumentkännedom. I åk1 redovisas ett enkelt (2-4 stämmor) arrangemang i visstil inspelad på 
sequenser eller med ”levande” musiker på band, MD eller CD. 

Betygsgrader 
Som betyg används Godkänd eller Underkänd. 

Kurslitteratur 
Kurslitteratur förtecknas på särskild lista (se arbetsplan) 



Utbildning: G/Ga 

Delkursplan i K3 - Teori och ledning/Media 
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Delkursutvärdering 
Lärare och studerande väljer den form av utvärdering som lämpar sig bäst för delkursen. Detta 
kan ske som formativ (löpande) utvärdering där resultatet direkt kan påverka pågående undervis-
ning och skapa dialog om lärande mellan lärare och studerande och/eller summativ utvärdering 
som genomförs efter avslutad delkurs och kan vara skriftlig eller muntlig. Resultatet av en skrift-
lig utvärdering ska återkopplas till de studerande. 
Frågor kring mål, innehåll och undervisningsformer bör vara centrala. Viktiga synpunkter och 
erfarenheter från delkursutvärderingar ska tas upp i kursutvärderingen. Ansvaret för att utvärde-
ring kommer till stånd ligger hos undervisande lärare. Erfarenheter och synpunkter från utvärde-
ringen ska beaktas och följas upp i nästa års delkurs. 



Utbildning: G/Ga/IE 

Delkursplan i G/Ga K3 - Teori och ledning/Media samt IE K2 

 

 

Delkursplan: Gehörsskolning - Grundkurs 
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Gehörsskolning – Grundkurs 
 
Fastställd: UR 2003-09-17 
 
Inplacering i utbildningen 
 Kurs: G/Ga K3 - Teori och ledning/Media, IE K2 
 Variant/Inriktning: G/Ga/IE 
 Årskurs/termin: Åk2 och 3, Ga Åk2 och 4 
 
Poängtal: Totalt 4p. (2p./läsår) 
 
Förkunskaper G: Godkänt antagningsprov eller godkänd preparandkurs i gehör 

Mål 
Efter genomgången delkurs ska den studerande 

– skaffat sig kunskap om och en ökad förmåga att uppfatta och memorera, notera och beskriva 
musikaliska förlopp 

– utvecklat sin förmåga att, inom olika genrer, omsätta klingande och noterande förlagor i eget 
musicerande 

– utvecklat sin förmåga till inre hörande 
– utvecklat sin förmåga att omsätta klingande förlagor i musikalisk notation 

 
Den studerande ska efter delkursens slut ha uppnått följande färdigheter: 

Melodik 
– att på ett betryggande sätt kunna läsa såväl G-klav som F-klav 
– att inneha elementär kännedom om och förmåga att läsa C-klaver 
– att utifrån en klar tonalitetsförståelse och insikt om fundamentet sjunga melodier i olika gen-

rer 
– att kunna hålla och intonera sin stämma i en fyrstämmig körsats på medelsvår nivå 
– att a prima vista kunna sjunga melodier som innehåller gehörsmässigt krävande inter-

vallsprång 

Rytmik 
– att på ett betryggande sätt kunna producera och reproducera polyrytmiska strukturer mot 

egen taktering av grundpuls i förhållandena 3 mot 2, 3 mot 4, 2 mot 3 samt 4 mot 3 i vari-
erande tempi i såväl enkla som sammansatta taktarter 

Harmonik 
– att på ett betryggande sätt kunna orientera sig i och redogöra för ett harmoniskt förlopp 

inom olika genrer som innehåller förutom huvudtonartens kadensackord dess närstående 
modulatoriska utvikningar 

– att ha god orienteringsförmåga i tillämpliga formtyper och -strukturer 

Musikalisk notering 
– att på ett betryggande sätt kunna skriva ner musikaliska förlopp i syfte att direkt omsättas i 

praktisk tillämpning i undervisningen 
– att med god säkerhet behärska att notera melodier och låtar att omsättas i praktiskt arbete 

under det musikdramatiska projektet eller liknande 



Utbildning: G/Ga/IE 

Delkursplan i G/Ga K3 - Teori och ledning/Media samt IE K2 
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Innehåll 

Årskurs 2 

Melodik 
– dur- och molltonalitet  
– stegvis rörelse (tetrakord) 
– tonalitetsuppfattning 
– tonplats - funktionsvändningar i melodisk form 

Rytmik 
– punkteringar 
– synkoper 
– efterslag 
– överbindningar i olika notering 

Harmonik 
– treklanger i olika ackordlägen (dur, moll och förminskade) 

Musikalisk notering 
– transkribering från klingande förlagor i olika genrer 

Årskurs 3 

Melodik 
– vidgad tonalitet 
– modulationer 
– tonala färgningar 
– kromatik 
– modulerande funktionsvändningar 

Rytmik 
– grundläggande polyrytmik i olika notering 

Harmonik 
– figurerade kadenser 
– mellankadenser 
– rundgångar 
– grundläggande ackordfärgningar 

Musikalisk notering 
– fortsatta övningar i olika genrer i utvecklad form 

Undervisningens genomförande 
Gruppundervisning, max 6 studerande/grupp. I delkursen ingår gemensam redovisning av veck-
ovis förberedda uppgifter såväl som fortlöpande diktats- och lyssningsövningar varvat med en-
skilda noteringsuppgifter från inspelad förlaga på band el. minidisc. Plankning bör få stort ut-
rymme. 

Examination  
Fortlöpande bedömning i undervisningen och/eller betingsredovisning i slutet av varje termin. 

Betygsgrader  
Som betyg används Godkänd eller Underkänd  



Utbildning: G/Ga/IE 
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Kurslitteratur  
Kurslitteratur förtecknas på särskild lista. alt. se arbetsplan 

Delkursutvärdering  
Lärare och studerande väljer den form av utvärdering som lämpar sig bäst för delkursen. Detta 
kan ske som formativ (löpande) utvärdering där resultatet direkt kan påverka pågående undervis-
ning och skapa dialog om lärande mellan lärare och studerande och/eller summativ utvärdering 
som genomförs efter avslutad delkurs och kan vara skriftlig eller muntlig. Resultatet av en skrift-
lig utvärdering ska återkopplas till de studerande. 
Frågor kring mål, innehåll och undervisningsformer bör vara centrala. Viktiga synpunkter och 
erfarenheter från delkursutvärderingar ska tas upp i kursutvärderingen. Ansvaret för att utvärde-
ring kommer till stånd ligger hos undervisande lärare. Erfarenheter och synpunkter från utvärde-
ringen ska beaktas och följas upp i nästa års delkurs. 



Utbildning: G/Ga 

Delkursplan i K3 - Teori och ledning/Media 
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Körsång/körledning 
 
Fastställd: UR 2003-09-17 
 
Inplacering i utbildningen 
 Kurs: K3 - Teori och ledning/Media 
 Variant/Inriktning: G/Ga 
 Årskurs/termin: Åk1 och 2 
 
Poängtal: Totalt 4p. (2p./år) 

Mål 
Efter genomgången delkurs ska den studerande ha 

– grundläggande kunskaper om körsångens funktion med varierande arbetsmetoder för såväl 
skola som andra sammanhang där körsång förekommer 

– färdigheter som körsångare och körledare 
– kännedom om lämplig körrepertoar som överensstämmer med intentionerna för läroplan för 

grundskola samt elementär repertoar för gymnasie- och vuxenkör 
– kännedom om olika körtypers stämlägen, omfång och funktion 
– förståelse för körens sociala och musikaliska funktion ur såväl körledare- som koristaspekt 

 
Delkursen skall också bidra till att den studerande utvecklar sin kunskap och förmåga vad gäller 

– röstutveckling, enskilt och i grupp 
– hållning, andning, artikulation, uttryck, frasering, intonation etc. 
– textanalys, textbehandling och uttal 
– muntlig framställning 
– sångövningar för kör 
– a prima vista sång 
– partiturspel av enklare slag 
– körledning från piano, gitarr eller accordeon 
– instuderingsmetodik för kör i skolan 
– kördirigering 
– gehörs- och notinstudering 
– dramatik- och rytmikövningar som hjälpmedel vid körinstudering 
– att handskas med röstproblem hos framför allt barn och tonåringar 

Innehåll 

Årskurs 1 
– grundläggande sångträning i kör 
– kanons 
– grundläggande dirigeringsträning 
– enskilda körledningsuppgifter av enklare slag 
– grundläggande körträning i mindre besättningar under ledning av de studerande själva 
– orientering kring barn- och tonårsröstens funktion 
– repertoar för skolans alla stadier 
– jul- och vårrepertoar 
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Årskurs 2 
– 2-3-4-stämmig körrepertoar för olika besättningar 
– grundläggande körträning i mindre besättningar under ledning av de studerande själva 
– jul- och vårrepertoar 
– fortsatt körträning på högre nivå 
– repertoar för vuxenkör 
– fortsatta dirigeringsstudier 
– instudering, ledning och dirigering av egna kompositioner och arrangemang 

Undervisningens genomförande 
Gruppundervisning, hel- och halvklass 

Examination 
Examination sker fortlöpande i samband med undervisningen. Den studerandes prestation be-
döms fortlöpande med avseende på: 

– musikalitet 
– röstbehandling enskilt (som ledare) och i grupp (som körsångare) 
– textlig förståelse 
– stilkänsla 
– förmåga att ta till sig, ackompanjera och instudera körmusik med klasskamrater 
– dirigeringsfärdigheter på en grundläggande nivå 
– körsångaregenskaper 
– partiturläsning och enklare partiturspel 
– uppsjungning av kören 

Betygsgrader 
Som betyg används Godkänd eller Underkänd. 

Kurslitteratur 
Kurslitteratur förtecknas på särskild lista (se arbetsplan) 

Delkursutvärdering 
Lärare och studerande väljer den form av utvärdering som lämpar sig bäst för delkursen. Detta 
kan ske som formativ (löpande) utvärdering där resultatet direkt kan påverka pågående undervis-
ning och skapa dialog om lärande mellan lärare och studerande och/eller summativ utvärdering 
som genomförs efter avslutad delkurs och kan vara skriftlig eller muntlig. Resultatet av en skrift-
lig utvärdering ska återkopplas till de studerande. 
Frågor kring mål, innehåll och undervisningsformer bör vara centrala. Viktiga synpunkter och 
erfarenheter från delkursutvärderingar ska tas upp i kursutvärderingen. Ansvaret för att utvärde-
ring kommer till stånd ligger hos undervisande lärare. Erfarenheter och synpunkter från utvärde-
ringen ska beaktas och följas upp i nästa års delkurs. 
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Skolensembleledning 
 
Fastställd: UR 2003-09-17 
 
Inplacering i utbildningen 
 Kurs: K3 - Teori och ledning/Media 
 Variant/Inriktning: G/Ga (ej G Rock och G Folkmusik) 
 Årskurs/termin: Åk2, 1 termin  
 
Poängtal: 1p. 

Mål 
Efter genomgången delkurs ska den studerande skaffat sig 

– insikt i och kunskaper om möjligheterna att organisera ensemblemusicerande för barn och 
ungdomar i grundskolan utifrån deras egna valda instrument 

– förståelse för instrumentallärarens yrkeskunskaper och öppenhet inför möjligheterna för 
framtida samarbete 

 
Efter genomgången delkurs ska den studerande ha uppnått 

– en viss spelteknisk färdighet på ett orkesterinstrument från nybörjarnivå  
– förståelse för vad rätt instrumentalteknisk nivå på gjort arrangemang innebär för gruppen 
– tydlig dirigeringsteknik, instruktionsförmåga och repetitionsteknik 
– kunskap om hur man kan organisera instrumentalensembler 
– grundläggande färdighet i partituranalys 

Innehåll 
– eget spel på valt orkesterinstrument på nybörjarnivå 
– arrangering för gruppen på rätt instrumentalteknisk nivå 
– genomgång av material ägnat att organisera ensemblemusicerande för nybörjare 
– instrumentkännedom om instrumentspel för nybörjare och de yngre åldrarna 
– grundläggande partituranalys 
– genomgång av förberedelser för planering av ensembleverksamhet 
– grundläggande repetitionsteknik inkl. dirigeringsteknik 

Undervisningens genomförande 
Delkursen innehåller varierande arbetsformer. 

Examination 
Examination sker fortlöpande i samband med undervisningen och vid gemensamma redovisning-
ar i muntlig/skriftlig form, enskilt eller i grupp. Delkursen avslutas med gemensam uppspelning. 

Betygsgrader 
Som betyg används Godkänd eller Underkänd. 

Kurslitteratur 
Kurslitteratur förtecknas på särskild lista (se arbetsplan) 



Utbildning: G/Ga 

Delkursplan i K3 - Teori och ledning/Media 

 

 

Delkursplan: Skolensembleledning 
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Delkursutvärdering 
Lärare och studerande väljer den form av utvärdering som lämpar sig bäst för delkursen. Detta 
kan ske som formativ (löpande) utvärdering där resultatet direkt kan påverka pågående undervis-
ning och skapa dialog om lärande mellan lärare och studerande och/eller summativ utvärdering 
som genomförs efter avslutad delkurs och kan vara skriftlig eller muntlig. Resultatet av en skrift-
lig utvärdering ska återkopplas till de studerande. 
Frågor kring mål, innehåll och undervisningsformer bör vara centrala. Viktiga synpunkter och 
erfarenheter från delkursutvärderingar ska tas upp i kursutvärderingen. Ansvaret för att utvärde-
ring kommer till stånd ligger hos undervisande lärare. Erfarenheter och synpunkter från utvärde-
ringen ska beaktas och följas upp i nästa års delkurs. 



Utbildning: G/Ga/IE 

Delkursplan i G/Ga K3 – Teori och ledning/Media, samt IE K2 

 

 

Delkursplan: Mediateknik - Sequenser 
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Mediateknik – Sequenser 
 
Fastställd: UR 2003-09-17 
 
Inplacering i utbildningen 
 Kurs: G/Ga K3 - Teori och ledning/Media, IE K2 
 Variant/Inriktning: G/Ga/IE 
 Årskurs/termin: Åk1 alt Åk2 
 
Poängtal: G/Ga 1p, IE 0,5p. 

Mål 
Efter genomgången delkurs ska den studerande 

– kunna använda sequenserprogram som ett verktyg i undervisningen 
– hämta och använda standard MIDI-filer från Internet 
– orienterat sig om audioinspelning i sequenserprogram 
– kunna göra en färdig MIDI-produktion för användning i undervisningen 

 
Delkursen ska också bidra till att den studerande 

– får erfarenhet av praktiskt handhavande av datorer, synthesizer, ljudeditering och inspel-
ningsteknik via sequenserprogram samt kunskap och hantering av MIDI-system 

– integrerar olika tekniska hjälpmedel för att producera musik 

Innehåll  
– MIDI-begrepp och praktiska övningar i koppling av MIDI-system 
– inspelning, uppspelning och redigering av MIDI 
– controllers för musikalisk tolkning såsom pitchbend, modulation etc. 
– slutproduktion med inställningar av mixer, effekter och andra parametrar 
– grundläggande audioanvändning 
– export och import av olika ljud- och MIDI-format 

Undervisningens genomförande  
Gruppundervisning med ca 8 studerande/grupp. G: företrädesvis samma gruppsammansättning 
som i delkursen Rocksång. 

Examination  
Examination sker genom tentamen vid slutet av delkursen.  

Betygsgrader  
Som betyg används Godkänd eller Underkänd 

Kurslitteratur  
Kurslitteratur förtecknas på särskild lista (se arbetsplan). 

Delkursutvärdering 
Lärare och studerande väljer den form av utvärdering som lämpar sig bäst för delkursen. Detta 
kan ske som formativ (löpande) utvärdering där resultatet direkt kan påverka pågående undervis-
ning och skapa dialog om lärande mellan lärare och studerande och/eller summativ utvärdering 
som genomförs efter avslutad delkurs och kan vara skriftlig eller muntlig. Resultatet av en skrift-
lig utvärdering ska återkopplas till de studerande. 



Utbildning: G/Ga/IE 

Delkursplan i G/Ga K3 – Teori och ledning/Media, samt IE K2 
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Frågor kring mål, innehåll och undervisningsformer bör vara centrala. Viktiga synpunkter och 
erfarenheter från delkursutvärderingar ska tas upp i kursutvärderingen. Ansvaret för att utvärde-
ring kommer till stånd ligger hos undervisande lärare. Erfarenheter och synpunkter från utvärde-
ringen ska beaktas och följas upp i nästa års delkurs. 



Utbildning: G/Ga/IE 

Delkursplan i G/Ga K3 - Teori och ledning/Media samt IE K2 

 

 

Delkursplan: Mediateknik - Elektroakustik 
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Mediateknik – Elektroakustik 
 
Fastställd: UR 2003-09-17 
 
Inplacering i utbildningen 
 Kurs: G/Ga K3 - Teori och ledning/Media, IE K2  
 Variant/Inriktning: G/Ga/IE 
 Årskurs/termin: Åk3, Ga Åk4 
 
Poängtal: G/Ga 1,5p, IE 1p. 

Mål 
Efter genomgången delkurs ska den studerande ha 

– kunskaper och färdigheter i att använda dator, inspelningsapparatur, PA i inspelnings- och 
undervisningssammanhang 

– kunskaper om ljud och dess former/spektra och akustiska beteenden 
– kunskaper och färdigheter i att använda modern teknologi i sin kommande yrkesroll 

 
Delkursen ska också bidra till att den studerande 

– får erfarenhet av praktiskt handhavande av datorer, elektroakustiska hjälpmedel, inspelnings-
teknik och ljudeditering 

– blir medveten om hörseln och om hörselskador 
– kritiskt uppmärksammar de negativa könsrollsmönster teknologi riskerar medföra 
– integrerar olika tekniska hjälpmedel för att producera musik och för att dokumentera under-

visning, redovisningar och konserter 

Innehåll 

Termin 4 
– inspelningshistorik 
– ljudåtergivning från mekaniska principer till digitala 
– mikrofontyper, konstruktioner och karaktärer 
– inspelningsövningar av instrument, sång och ensemble 
– laborationer med uppkoppling och inställning av PA-anläggning 
– inspelningsteknik i studio 
– akustiska grundbegrepp 
– hörseln och hörselskador 
– underhåll av teknisk utrustning 

Undervisningens genomförande 
Gruppundervisning med ca 6 studerande/grupp. 

Examination 
Examination sker fortlöpande i samband med undervisningen. 

Betygsgrader 
Som betyg används Godkänd eller Underkänd 

Kurslitteratur 
Kurslitteratur förtecknas på särskild lista (se arbetsplan). 



Utbildning: G/Ga/IE 

Delkursplan i G/Ga K3 - Teori och ledning/Media samt IE K2 
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Delkursutvärdering 
Lärare och studerande väljer den form av utvärdering som lämpar sig bäst för delkursen. Detta 
kan ske som formativ (löpande) utvärdering där resultatet direkt kan påverka pågående undervis-
ning och skapa dialog om lärande mellan lärare och studerande och/eller summativ utvärdering 
som genomförs efter avslutad delkurs och kan vara skriftlig eller muntlig. Resultatet av en skrift-
lig utvärdering ska återkopplas till de studerande. 
Frågor kring mål, innehåll och undervisningsformer bör vara centrala. Viktiga synpunkter och 
erfarenheter från delkursutvärderingar ska tas upp i kursutvärderingen. Ansvaret för att utvärde-
ring kommer till stånd ligger hos undervisande lärare. Erfarenheter och synpunkter från utvärde-
ringen ska beaktas och följas upp i nästa års delkurs. 
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K4 
 

Pop/Rock  
Kursplan och delkursplaner 
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Utbildning: G/G Folkmusik/Ga 

Kursplan för K4 - Pop/Rock 
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K4 – Pop/Rock (G/G Folkmusik/Ga) 
 
Fastställd: UR 2003-05-07 
 
Inplacering i utbildningen: G/G Folkmusik/Ga (ej G Rock), Åk1 
 
Poängtal: G/Ga 7p, G Folkmusik 5,5p. 
 

K4, Åk1 K4, Åk2 Utbildning 

ht vt ht vt 

Summa 

G/Ga 1p 6p - - 7p 

Gf 1p 4,5p - - 5,5p 

Syfte  
Kursens syfte är att i olika lärandeformer integrera delkurser som utvecklar den studerandes kun-
skaper inom pop/rockmusik. Kursen syftar även till att den studerande skaffar sig grundläggande 
färdigheter att musicera inom pop/rockgenrer med hänsyn till den kommande yrkesrollen som 
lärare i musik. Vidare syftar kursen till att den studerande skaffar sig grundläggande teoretiska 
kunskaper samt förståelse för genrens ställning och utveckling i samhället genom tiderna. 
Kursens upplägg och genomförande syftar också till att den studerande får erfarenheter av samar-
bete och integration mellan delkurserna samt en inblick i olika arbetssätt. 

Övergripande mål 
Efter genomgången kurs skall den studerande ha  

– tillägnat sig grundläggande kunskaper och färdigheter i de delkurser som ingår i kursen 
– fått förståelse för hur dessa ämnen bidrar till den egna musikaliska utvecklingen 
– kunskaper om pop/rockmusikens utveckling och förändring i olika tider, kulturer och miljö-

er, samt dess sociala och kommersiella betydelse 
– kännedom om hur kunskapen kan omsättas och användas i den kommande yrkesrollen 
– reflekterat över det egna lärandet 

Kursens delar 

Åk1 

G/Gf/Ga 

K4 - kurs i pop/rock 
Delkurs: Rocksång (ej Gf) 

Delkurs: Rockensemble 

Delkurs: Musik och Samhälle (MoS) - Pop/Rock 

Delkurs: Dans - Pop/Rock (ej Gf) 

Delkurs: Arrangering - Pop/Rock 

Delkurs: Mediateknik (MT) - Sequenser 

Delkurs: Trummor 

Delkurs: Bas 

Examination  
Kursen K4 examineras ur ett helhetsperspektiv av ansvarig lärargrupp. Delkurserna examineras av 
undervisande lärare såväl fortlöpande som vid särskilda tillfällen. Formerna för delkursexamina-
tion kan variera.  



Utbildning: G/G Folkmusik/Ga 

Kursplan för K4 - Pop/Rock 
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Betyg  
Vid bedömning används något av betygen Godkänd eller Underkänd. För betyget Godkänd på 
delkurs ska den studerande ha uppnått målen för varje ämne/moment. För betyget Godkänd på 
kursen ska den studerande ha uppnått målen för varje delkurs.  

Kurslitteratur  
Kurslitteratur förtecknas på särskild lista (se arbetsplan). 

Kursutvärdering 
Kursen utvärderas summativt vid kursens slut, termins- eller läsårsvis. 
Övergripande frågor kring mål, syfte, kursinnehåll, samarbets- och undervisningsformer bör vara 
centrala. Viktiga synpunkter och erfarenheter från delkursutvärderingar ska tas upp i kursutvär-
deringen. Protokoll/minnesanteckningar från utvärderingen ska komma utbildningsledningen 
tillhanda. Utvärderingen skall vara offentligt tillgänglig och undertecknad av ansvariga lärare 
samt förtroendevalda studenter. Erfarenheter och synpunkter från utvärderingen ska beaktas och 
följas upp i nästa års kurs. 



Utbildning: G/Ga 

Delkursplan i K4 - Pop/Rock 

 

 

Delkursplan: Rocksång 
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Rocksång 
 
Fastställd: UR 2003-05-07 
 
Inplacering i utbildningen 
 Kurs: K4 - Pop/Rock 
 Variant/Inriktning: G/Ga (ej G Rock eller G Folkmusik) 
 Årskurs/termin: Åk1 
 
Poängtal: 1p. 

Mål 
Efter genomgången delkurs ska den studerande ha 

– viss erfarenhet och kunskap om den egna rösten inom genren pop/rock 
– utvecklat sin solosång och ensemblesång 
– insikt i mikrofonsång och mikrofonteknik 
– fått viss insikt i användandet av sånganläggning 
– kunskap om arrangering för solosång med bakgrundskör i genren pop/rock 
– tränats i instudering av egna arrangemang i sångensemble 

 
Delkursen ska också bidra till att den studerande utvecklar de verktyg som behövs musikaliskt, 
tekniskt och kunskapsmässigt inom rocksång för den framtida yrkesrollen. 

Innehåll 
– uppvärmningsövningar för sång 
– översiktlig sångteknik med inriktning mot rock och pop 
– PA-teknik 
– mikrofonteknik 
– solosång och ensemblesång i mikrofon 
– arrangering för bakgrundskör i egna val av rocklåtar 

Undervisningens genomförande 
Gruppundervisning, 6-7 studerande/grupp, företrädesvis samma gruppsammansättning som i 
Rockensemble. 

Examination 
Examination sker fortlöpande i samband med undervisningen. Den studerande ska under delkur-
sen skriva ett arrangemang för solosång med bakgrundskör samt instudera detta med gruppen. 

Betygsgrader 
Som betyg används Godkänd eller Underkänd. 

Kurslitteratur 
Kurslitteratur förtecknas på särskild lista (se arbetsplan). 



Utbildning: G/Ga 

Delkursplan i K4 - Pop/Rock 
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Delkursutvärdering 
Lärare och studerande väljer den form av utvärdering som lämpar sig bäst för delkursen. Detta 
kan ske som formativ (löpande) utvärdering där resultatet direkt kan påverka pågående undervis-
ning och skapa dialog om lärande mellan lärare och studerande och/eller summativ utvärdering 
som genomförs efter avslutad delkurs och kan vara skriftlig eller muntlig. Resultatet av en skrift-
lig utvärdering ska återkopplas till de studerande. 
Frågor kring mål, innehåll och undervisningsformer bör vara centrala. Viktiga synpunkter och 
erfarenheter från delkursutvärderingar ska tas upp i kursutvärderingen. Ansvaret för att utvärde-
ring kommer till stånd ligger hos undervisande lärare. Erfarenheter och synpunkter från utvärde-
ringen ska beaktas och följas upp i nästa års delkurs. 



Utbildning: G/G Folkmusik/Ga 

Delkursplan i K4 - Pop/Rock 
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Rockensemble 
 
Fastställd: UR 2003-09-17 
 
Inplacering i utbildningen 
 Kurs: K4 - Pop/Rock 
 Variant/Inriktning: G/G Folkmusik/Ga 
 Årskurs/termin: Åk1 
 
Poängtal: 1p. 

Mål 
Efter genomgången delkurs ska den studerande ha 

– skaffat sig förståelse för ensemblens grundläggande funktioner 
– grundläggande spelförmåga på bas, trummor, gitarr i pop/rock ensemble, med ev. tonvikt på 

något av dessa instrument  
– skaffat sig grundläggande kunskaper i mikrofonsång 
– skaffat sig grundläggande kunskaper i PA-teknik, förstärkare etc. 
– provat att utföra och skriva ner plankningar för gruppen 
– provat att leda och instruera en grupp i pop/rock genrerna 
– en kunskapsnivå som skall vara tillräcklig för att kunna fungera som ledare i ensemblesitua-

tion på grundskola/gymnasieskola 

Innehåll 
– ensemblespel  
– plankning 
– PA-teknik 
– grundläggande spel på instrumenten bas, trummor, gitarr och keyboard 
– mikrofonteknik och mikrofonsång 
– ledning av pop/rockensemble gehörsmässigt och från ackordrunda/noter samt blandformer 

av dessa 

Undervisningens genomförande 
Delkursen genomförs i form av ensemblespel och avslutas med konsert. Gruppundervisning, 6-7 
studerande/grupp, företrädesvis samma gruppsammansättning som Rocksång. 

Examination 
Fortlöpande via aktivt deltagande, fullgörande av uppgifter samt deltagande i avslutande konsert. 

Betygsgrader 
Som betyg används Godkänd eller Underkänd. 

Kurslitteratur 
Kurslitteratur förtecknas på särskild lista (se arbetsplan). 



Utbildning: G/G Folkmusik/Ga 

Delkursplan i K4 - Pop/Rock 
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Delkursutvärdering 
Lärare och studerande väljer den form av utvärdering som lämpar sig bäst för delkursen. Detta 
kan ske som formativ (löpande) utvärdering där resultatet direkt kan påverka pågående undervis-
ning och skapa dialog om lärande mellan lärare och studerande och/eller summativ utvärdering 
som genomförs efter avslutad delkurs och kan vara skriftlig eller muntlig. Resultatet av en skrift-
lig utvärdering ska återkopplas till de studerande. 
Frågor kring mål, innehåll och undervisningsformer bör vara centrala. Viktiga synpunkter och 
erfarenheter från delkursutvärderingar ska tas upp i kursutvärderingen. Ansvaret för att utvärde-
ring kommer till stånd ligger hos undervisande lärare. Erfarenheter och synpunkter från utvärde-
ringen ska beaktas och följas upp i nästa års delkurs. 



Utbildning: G/Ga/IE 

Delkursplan i G/Ga K4 - Pop/Rock samt IE Sidoämne/Profilkurs 2 
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Musik och Samhälle: Pop/Rock 
 
Fastställd: UR 2003-09-17 
 
Inplacering i utbildningen 
 Kurs: G/Ga K4 - Pop/Rock, IE Sidoämne/Profilkurs 2  
 Variant/Inriktning: G/Ga/IE 
 Årskurs/termin: G/Ga Åk1, IE Åk2, termin 2 
 
Poängtal: 1p. 

Mål 
Efter genomgången delkurs ska den studerande 

– ha kunskap om pop/rockmusikens sociala, kulturella och historiska sammanhang 
– vara förtrogen med de viktigaste stilarna och artisterna 
– ha reflekterat över sin egen relation till genren/ämnesområdet 

Innehåll 
– i delkursen behandlas pop/rockmusikens historia i vid bemärkelse 
– litteraturstudier och repertoarlyssning inom ämnesområdet 

Undervisningens genomförande 
– delkursen ges i form av föreläsningar/seminarier 
– enskilda arbeten och grupparbeten kan förekomma 

Examination 
– examination sker genom löpande bedömning (obligatorisk närvaro) samt skriftliga arbeten, 

t.ex. tentamen 
– även muntlig redovisning kan förekomma 

Betygsgrader 
Som betyg används Godkänd eller Underkänd 

Kurslitteratur 
Kurslitteratur förtecknas på särskild lista (se arbetsplan) 

Delkursutvärdering 
Lärare och studerande väljer den form av utvärdering som lämpar sig bäst för delkursen. Detta 
kan ske som formativ (löpande) utvärdering där resultatet direkt kan påverka pågående undervis-
ning och skapa dialog om lärande mellan lärare och studerande och/eller summativ utvärdering 
som genomförs efter avslutad delkurs och kan vara skriftlig eller muntlig. Resultatet av en skrift-
lig utvärdering ska återkopplas till de studerande. 
Frågor kring mål, innehåll och undervisningsformer bör vara centrala. Viktiga synpunkter och 
erfarenheter från delkursutvärderingar ska tas upp i kursutvärderingen. Ansvaret för att utvärde-
ring kommer till stånd ligger hos undervisande lärare. Erfarenheter och synpunkter från utvärde-
ringen ska beaktas och följas upp i nästa års delkurs. 



Utbildning: G/Ga 

Delkursplan i K4 - Pop/Rock 
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Dans – Pop/Rock 
 
Fastställd: UR 2003-05-07 
 
Inplacering i utbildningen 
 Kurs: K4 - Pop/Rock 
 Variant/Inriktning: G/Ga (ej G Rock eller G Folkmusik) 
 Årskurs/termin: Åk1 
 
Poängtal: 0,5p. 

Mål 
Efter genomgången delkurs ska den studerande 

– ha utvecklat sin kroppsliga medvetenhet och öppenhet inför dans 
– fått insikt i hur man tränar kroppen för dans, samt kunskaper om olika arbetssätt i dansun-

dervisning 
– skaffat sig kunskaper om danskombinationer till musik som har sitt ursprung jazz/rocktradi-

tioner 
 
Delkursen skall också bidra till att den studerande 

– utvecklar smidighet, stryka, kondition och koordinationsförmåga 
– tränar sin inlärnings- och memoreringsförmåga i dans 

Innehåll 
– uppvärmnings- och teknikövningar för dans 
– inlärning av kortare danskombinationer i rock/jazz traditioner, hip-hop, showdans m.fl. 
– metodiska idéer om hur man i undervisningen plockar upp ungdomars egen kunskap 

Undervisningens genomförande 
Gruppundervisning med 12-15 studerande/grupp. 

Examination 
Examination sker fortlöpande i undervisningen. (Obligatorisk närvaro) 

Betygsgrader 
Som betyg används Godkänd eller Underkänd 

Kurslitteratur 
Aktuell referenslitteratur, egna anteckningar 

Delkursutvärdering 
Lärare och studerande väljer den form av utvärdering som lämpar sig bäst för delkursen. Detta 
kan ske som formativ (löpande) utvärdering där resultatet direkt kan påverka pågående undervis-
ning och skapa dialog om lärande mellan lärare och studerande och/eller summativ utvärdering 
som genomförs efter avslutad delkurs och kan vara skriftlig eller muntlig. Resultatet av en skrift-
lig utvärdering ska återkopplas till de studerande. 



Utbildning: G/Ga 

Delkursplan i K4 - Pop/Rock 
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Frågor kring mål, innehåll och undervisningsformer bör vara centrala. Viktiga synpunkter och 
erfarenheter från delkursutvärderingar ska tas upp i kursutvärderingen. Ansvaret för att utvärde-
ring kommer till stånd ligger hos undervisande lärare. Erfarenheter och synpunkter från utvärde-
ringen ska beaktas och följas upp i nästa års delkurs. 



Utbildning: G/Ga 

Delkursplan i K4 - Pop/Rock 
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Arrangering – Pop/Rock med arrangemangsuppspelning 
 
Fastställd: UR 2003-09-17 
 
Inplacering i utbildningen 
 Kurs: K4 - Pop/Rock 
 Variant/Inriktning: G/Ga 
 Årskurs/termin: Åk1 
 
Poängtal: 0,5p. 
 
Förkunskaper: Godkänt antagningsprov i momenten satslära och musiklära eller med omdömet god-
känt i första delen av förberedande kurs i satslära. 

Mål 
Efter genomgången delkurs ska den studerande ha tillgodogjort sig förmågan att arrangera utifrån 
de under innehåll givna momenten. 

Innehåll 
– analys 
– harmonisering 
– arrangering för kompgrupp 

inom pop/rockmusiktradition 

Undervisningens genomförande 
Delkursen bedrivs som gruppundervisning. 

Examination 
Examination sker i samband med undervisningen och genom uppspelning av en egen kompone-
rad och arrangerad låt inom pop/rockgenre. Uppgiften kan redovisas inspelad på sequenser. 

Betygsgrader 
Som betyg används Godkänd eller Underkänd 

Kurslitteratur 
Kurslitteratur förtecknas på särskild lista (se arbetsplan) 

Delkursutvärdering 
Lärare och studerande väljer den form av utvärdering som lämpar sig bäst för delkursen. Detta 
kan ske som formativ (löpande) utvärdering där resultatet direkt kan påverka pågående undervis-
ning och skapa dialog om lärande mellan lärare och studerande och/eller summativ utvärdering 
som genomförs efter avslutad delkurs och kan vara skriftlig eller muntlig. Resultatet av en skrift-
lig utvärdering ska återkopplas till de studerande. 
Frågor kring mål, innehåll och undervisningsformer bör vara centrala. Viktiga synpunkter och 
erfarenheter från delkursutvärderingar ska tas upp i kursutvärderingen. Ansvaret för att utvärde-
ring kommer till stånd ligger hos undervisande lärare. Erfarenheter och synpunkter från utvärde-
ringen ska beaktas och följas upp i nästa års delkurs. 



Utbildning: G/Ga/IE 

Delkursplan i G/Ga K4 – Pop/Rock samt IE K2 
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Mediateknik – Noteditering 
 
Fastställd: UR 2003-09-17 
 
Inplacering i utbildningen 
 Kurs: G/Ga K4 – Pop/Rock samt IE K2  
 Variant/Inriktning: G/Ga/IE 
 Årskurs/termin: Åk1 alt. Åk2 
 
Poängtal: 1p. 

Mål  
Efter genomgången delkurs ska den studerande kunna 

– använda notediteringsprogram som ett verktyg i undervisningen 
– utforma notutskrifter för olika sammanhang enligt gällande praxis 
– integrera notexempel i textdokument 

 
Delkursen ska också bidra till att den studerande 

– får erfarenhet av praktiskt handhavande av datorer som hjälpmedel vid not- och textutskrift 
samt kunskap och hantering av MIDI-filer 

– integrerar olika tekniska hjälpmedel för att producera musik och undervisningsmaterial 

Innehåll 
– inskrivning av noter via MIDI och tangentbord, stegvis/realtid 
– olika textfunktioner såsom rubrik, sångtext och textblock 
– ackordanalys, föredragsbeteckningar och andra musikaliska tecken 
– sidlayout 
– partitur med stämutskrifter 
– importering av Standard MIDI-filer 
– export av notexempel till ordbehandlingsprogram 
– uppspelning av noterad musik via MIDI 

Undervisningens genomförande  
Gruppundervisning med 6-8 studerande/grupp i form av seminarier, diskussioner, problembase-
rade uppgifter och praktiska arbetssätt i grupp eller individuellt. 

Examination  
Examination sker genom tentamen vid slutet av delkursen. 

Betygsgrader  
Som betyg används Godkänd eller Underkänd 

Kurslitteratur  
Kurslitteratur förtecknas på särskild lista (se arbetsplan). 



Utbildning: G/Ga/IE 

Delkursplan i G/Ga K4 – Pop/Rock samt IE K2 
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Delkursutvärdering 
Lärare och studerande väljer den form av utvärdering som lämpar sig bäst för delkursen. Detta 
kan ske som formativ (löpande) utvärdering där resultatet direkt kan påverka pågående undervis-
ning och skapa dialog om lärande mellan lärare och studerande och/eller summativ utvärdering 
som genomförs efter avslutad delkurs och kan vara skriftlig eller muntlig. Resultatet av en skrift-
lig utvärdering ska återkopplas till de studerande. 
Frågor kring mål, innehåll och undervisningsformer bör vara centrala. Viktiga synpunkter och 
erfarenheter från delkursutvärderingar ska tas upp i kursutvärderingen. Ansvaret för att utvärde-
ring kommer till stånd ligger hos undervisande lärare. Erfarenheter och synpunkter från utvärde-
ringen ska beaktas och följas upp i nästa års delkurs. 



Utbildning: G/Ga 

Delkursplan i K4 - Pop/Rock 

 

 

Delkursplan: Trummor - Pop/Rock 
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Trummor – Pop/Rock 
 
Fastställd: UR 2003-09-17 
 
Inplacering i utbildningen 
 Kurs: K4 - Pop/Rock  
 Variant/Inriktning: G/Ga 
 Årskurs/termin: Åk1  
 
Poängtal: 1p. (Delkursen fortsätter inom jazzgenre i åk4, 1p.) 

Mål 
Efter genomgången delkurs ska den studerande 

– kunna spela trumset på en enkel nivå inom rock/popmusik samt kunna instruera på instru-
mentet i enskild undervisning och i samband med ensembleundervisning 

– ha kunskap om trumsetets plats inom dagens populärmusik och fått en ökad känsla för den-
na musik, speciellt med tanke på instrumentets betoning av det rytmiska elementet 

– ha fått orientering i vissa percussioninstrument (övrig percussion under kursdel 2, åk4) 
– ha grundläggande kunskaper i att programmera trumsynthar och skriva trumstämmor 

Innehåll 
– grundläggande slagteknik 
– trumset: rock och pop 
– trumset: triolbaserade musikformer inom rock och pop 
– viss percussion  
– instrumentkunskap 
– grundläggande metodik 

Undervisningens genomförande 
Gruppundervisning, max 4 studerande/grupp 

Examination 
Examination sker fortlöpande under delkursens gång med viss tonvikt lagd på de situationer där 
den studerande fungerar som trumslagare i ensemble. 

Betygsgrader 
Som betyg används Godkänd eller Underkänd 

Kurslitteratur 
Kurslitteratur förtecknas på särskild lista (se arbetsplan) 

Delkursutvärdering 
Lärare och studerande väljer den form av utvärdering som lämpar sig bäst för delkursen. Detta 
kan ske som formativ (löpande) utvärdering där resultatet direkt kan påverka pågående undervis-
ning och skapa dialog om lärande mellan lärare och studerande och/eller summativ utvärdering 
som genomförs efter avslutad delkurs och kan vara skriftlig eller muntlig. Resultatet av en skrift-
lig utvärdering ska återkopplas till de studerande. 



Utbildning: G/Ga 

Delkursplan i K4 - Pop/Rock 
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124

Musikhögskolan i Malmö 
Musiklärarutbildningen 

Frågor kring mål, innehåll och undervisningsformer bör vara centrala. Viktiga synpunkter och 
erfarenheter från delkursutvärderingar ska tas upp i kursutvärderingen. Ansvaret för att utvärde-
ring kommer till stånd ligger hos undervisande lärare. Erfarenheter och synpunkter från utvärde-
ringen ska beaktas och följas upp i nästa års delkurs. 



Utbildning: G/Ga 

Delkursplan i K4 - Pop/Rock 

 

 

Delkursplan: Bas - Pop/Rock 

125

Musikhögskolan i Malmö 
Musiklärarutbildningen 

Bas – Pop/Rock 
 
Fastställd: UR 2003-09-17 
 
Inplacering i utbildningen 
 Kurs: K4 - Pop/Rock  
 Variant/Inriktning: G/Ga 
 Årskurs/termin: Åk1  
 
Poängtal: 1p. (Delkursen fortsätter inom jazzgenre i åk4, 1p.) 

Mål 
Efter genomgången delkurs ska den studerande 

– kunna spela bas på en enkel nivå inom rock/pop och latinamerikansk musik samt kunna in-
struera på instrumentet i enskild undervisning och i samband med ensembleundervisning 

– ha kunskap om basens plats inom dagens populärmusik och det samspel denna musik med 
grundläggande rytmik och harmonik kräver 

– ha viss kunskap om hur man skriver basstämmor i enlighet med traditionen för olika genrer 
 
Efter genomgången delkurs skall den studerande ha skaffat sig 

– grundläggande spelteknik 
– kunskap om elbasens möjligheter och begränsningar 

Innehåll 
Baseras på grundläggande spelteknik, utformande av basstämmor och spel i grupp. Se detaljerad 
arbetsplan GK4 och GK8 

Undervisningens genomförande 
Gruppundervisning, max 4 studerande/grupp 

Examination 
Examination sker fortlöpande under delkursens gång med viss tonvikt lagd på de situationer där 
den studerande fungerar som basist i ensemble. 

Betygsgrader 
Som betyg används Godkänd eller Underkänd  

Kurslitteratur 
Kurslitteratur förtecknas på särskild lista (se arbetsplan) 

Delkursutvärdering 
Lärare och studerande väljer den form av utvärdering som lämpar sig bäst för delkursen. Detta 
kan ske som formativ (löpande) utvärdering där resultatet direkt kan påverka pågående undervis-
ning och skapa dialog om lärande mellan lärare och studerande och/eller summativ utvärdering 
som genomförs efter avslutad delkurs och kan vara skriftlig eller muntlig. Resultatet av en skrift-
lig utvärdering ska återkopplas till de studerande. 



Utbildning: G/Ga 

Delkursplan i K4 - Pop/Rock 
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Frågor kring mål, innehåll och undervisningsformer bör vara centrala. Viktiga synpunkter och 
erfarenheter från delkursutvärderingar ska tas upp i kursutvärderingen. Ansvaret för att utvärde-
ring kommer till stånd ligger hos undervisande lärare. Erfarenheter och synpunkter från utvärde-
ringen ska beaktas och följas upp i nästa års delkurs. 
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K5a 
 

Visa och västerländsk 
konstmusik  

Kursplan och delkursplaner 
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Utbildning: G/G Folkmusik/Ga 

Kursplan för K5a - Visa och Västerländsk konstmusik  
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K5a – Visa och Västerländsk konstmusik 
 
Fastställande: UR 2003-09-17 
 
Inplacering i utbildningen: G/G Folkmusik/Ga (ej G Rock), Åk2 
 
Poängtal: 5,5p. 

Syfte 
Kursens syfte är att i olika former integrera delkurser som utvecklar den studerandes kunskap 
inom vis- och västerländsk konstmusiktradition. Kursen syftar även till att den studerande skaffar 
sig färdigheter att musicera, inom vistradition och västerländsk konstmusik, med hänsyn till den 
kommande yrkesrollen som lärare i musik. Vidare syftar kursen till att den studerande skaffar sig 
teoretiska kunskaper samt förståelse för genrens ställning och utveckling i samhället genom tider-
na. 
Kursens upplägg och genomförande syftar också till att den studerande får erfarenheter av samar-
bete och integration mellan delkurserna samt en inblick i olika arbetssätt. 

Övergripande mål 
Efter genomgången kurs skall den studerande ha 

– tillägnat sig grundläggande kunskaper och färdigheter i de delkurser som ingår i kursen samt 
fått förståelse för hur dessa ämnen bidrar till den egna musikaliska utvecklingen.  

– utvecklat sitt instrumentala/vokala, konstnärliga och personliga uttryck i vis- och väster-
ländska konstmusiktraditioner. 

– kunskaper om visan och den västerländska konstmusikens utveckling och förändring i olika 
tider, kulturer och miljöer, dess stilmedel samt dess sociala och kommersiella betydelse. 

– utvecklat förmåga att använda och omsätta sina musikaliska och teoretiska kunskaper som 
musiker och lärare. 

– reflekterat över det egna lärandet. 

Kursens delar 

Åk2 

G/Gf/Ga 

K5a - kurs i Visa och Västerländsk konstmusik 
Delkurs: Sång och ackompanjemang 

Delkurs: Klassisk ensemble 

Delkurs: Arrangering - Visa och Västerländsk 
konstmusik 

Delkurs: Musik och Samhälle (MoS) - Västerländsk 
konstmusik 

Delkurs: Musik och Samhälle (MoS) - Visa 

Delkurs: Sällskapsdans 

Examination  
Kursen K5a examineras ur ett helhetsperspektiv av ansvarig lärargrupp. Delkurserna examineras 
av undervisande lärare fortlöpande samt vid särskilda tillfällen. Formerna för delkursexamination 
kan variera.  



Utbildning: G/G Folkmusik/Ga 

Kursplan för K5a - Visa och Västerländsk konstmusik  
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Betyg 
Vid bedömning används något av betygen Godkänd eller Underkänd. För betyget Godkänd på 
delkurs ska den studerande ha uppnått målen för varje ämne/moment. För betyget Godkänd på 
kursen ska den studerande ha uppnått målen för varje delkurs.  

Kurslitteratur  
Kurslitteratur förtecknas på särskild lista (se arbetsplan). 

Kursutvärdering  
Kursen utvärderas summativt vid kursens slut, termins- eller läsårsvis. 
Övergripande frågor kring mål, syfte, kursinnehåll, samarbets- och undervisningsformer bör vara 
centrala. Viktiga synpunkter och erfarenheter från delkursutvärderingar ska tas upp i kursutvär-
deringen. Protokoll/minnesanteckningar från utvärderingen ska komma utbildningsledningen 
tillhanda. Utvärderingen skall vara offentligt tillgänglig och undertecknad av ansvariga lärare 
samt förtroendevalda studenter. 
Erfarenheter och synpunkter från utvärderingen ska beaktas och följas upp i nästa års kurs. 



Utbildning: G/G Folkmusik/Ga 

Delkursplan i K5a - Visa och Västerländsk konstmusik 

 

 

Delkursplan: Sång och ackompanjemang - Visa och Västerländsk konstmusik 
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Sång och ackompanjemang – Visa och Västerländsk konstmu-
sik 
 
Fastställd: UR 2003-09-17 
 
Inplacering i utbildningen 
 Kurs: K5a - Visa och Västerländsk konstmusik 
 Variant/Inriktning: G/G Folkmusik/Ga 
 Årskurs/termin: Åk2 
 
Poängtal: 1p. 

Mål 
Efter genomgången delkurs ska den studerande ha 

– tillägnat sig grundläggande färdigheter i att sjunga och ackompanjera sig själv och andra, 
med hänsyn till de färdigheter studenten besitter 

– utvecklat sin förmåga till självständig instudering och konstnärlig gestaltning av sånger och 
ackompanjemang inom olika vis- och västerländska konstmusiktraditioner 

– fått erfarenhet av att framföra musik inför de andra i gruppen  

Innehåll 
– sång och ackompanjemang av folkliga och litterära visor från olika länder, företrädesvis Nor-

den 
– sång och ackompanjemang från olika tidsepoker och i olika stilar inom västerländska konst-

musiktraditioner 
– instuderingsteknik, övningsmetodik, memorering, formanalys 
– framträdandepraxis 

Undervisningens genomförande 
Gruppundervisning, 6-7 studerande/grupp. Den studerande instuderar sånger och ackompanje-
mang som framförs för och med varandra i gruppen. Undervisningen leds av lärare i sång 
och/eller gitarr/piano. 

Examination 
Examination sker fortlöpande i samband med undervisningen. 

Betygsgrader 
Som betyg används Godkänd eller Underkänd. 

Kurslitteratur 
Kurslitteratur förtecknas på särskild lista (se arbetsplan) 

Delkursutvärdering 
Lärare och studerande väljer den form av utvärdering som lämpar sig bäst för delkursen. Detta 
kan ske som formativ (löpande) utvärdering där resultatet direkt kan påverka pågående undervis-
ning och skapa dialog om lärande mellan lärare och studerande och/eller summativ utvärdering 
som genomförs efter avslutad delkurs och kan vara skriftlig eller muntlig. Resultatet av en skrift-
lig utvärdering ska återkopplas till de studerande. 



Utbildning: G/G Folkmusik/Ga 

Delkursplan i K5a - Visa och Västerländsk konstmusik 
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Frågor kring mål, innehåll och undervisningsformer bör vara centrala. Viktiga synpunkter och 
erfarenheter från delkursutvärderingar ska tas upp i kursutvärderingen. Ansvaret för att utvärde-
ring kommer till stånd ligger hos undervisande lärare. Erfarenheter och synpunkter från utvärde-
ringen ska beaktas och följas upp i nästa års delkurs. 



Utbildning: G/Ga/IE Rock 

Delkursplan i G/Ga K5a och K5b - Visa och Västerländsk konstmusik 

samt IE K2 
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Klassisk ensemble 
 
Fastställd: UR 2003-09-17 
 
Inplacering i utbildningen 
 Kurs: G/Ga K5a och K5b - Visa och Västerländsk konstmusik, IE K2 
 Variant/Inriktning: G/Ga/IE Rock 
 Årskurs/Termin: Åk2, 1 termin 
 
Poängtal: 1p. 

Mål 
Efter genomgången delkurs ska den studerande 

– ha utvecklat sin förmåga i ensemblemusicerande inom olika stilar/epoker i den klassiska tra-
ditionen 

– ha grundläggande kunskaper och insikter i de spelade verkens struktur och form 
– kunna presentera ensemblemusik ur ett musikaliskt och historiskt perspektiv 

Innehåll 
I delkursen studeras ensemblemusik inom den klassiska traditionen med tyngdpunkt på musik 
från medeltid till wienklassicism. 
 
Delkursen behandlar 

– samspel 
– primarieledning 
– tidstypisk praxis, melodik, harmonik, rytm etc. 
– form och struktur 
– stämföring 
– instrumenthistorisk orientering 
– musiken i dess sammanhang; historiskt och socialt 

 
Medeltid; 1100-1300-tal 

– en- till flerstämmig musik att utföras vokalt och/eller instrumentalt 
 
Renässans; 1400-1500-tal 

– tre- till flerstämmig vokal och/eller instrumental musik 
 
Barock; 1600-1750 

– kompositionsformer: sonat, kantat, sonata da camera, concerto grosso etc. 
 
Klassisk-romantiska perioden; 1750-1900 

– kompositionsformer: sonat, rondo och visform 
– olika kammarmusikformer såsom duos, trios, kvartetter och liknande 

 
Impressionism och nutid; 1900- 

– repertoar efter gruppens förutsättningar. Instrumentalt och färdighetsmässigt 



Utbildning: G/Ga/IE Rock 

Delkursplan i G/Ga K5a och K5b - Visa och Västerländsk konstmusik 

samt IE K2 
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Undervisningens genomförande 
Delkursen bedrivs som undervisning i grupp med 6-8 studenter/grupp. Varierande arbetsformer 
beroende på stil/epok. 

Examination 
Sker fortlöpande i samband med undervisningen och vid gemensamma redovisningar 

Betygsgrader 
Som betyg används Godkänd eller Underkänd. 

Kurslitteratur 
Kurslitteratur förtecknas på särskild lista (se arbetsplan). 

Delkursutvärdering 
Lärare och studerande väljer den form av utvärdering som lämpar sig bäst för delkursen. Detta 
kan ske som formativ (löpande) utvärdering där resultatet direkt kan påverka pågående undervis-
ning och skapa dialog om lärande mellan lärare och studerande och/eller summativ utvärdering 
som genomförs efter avslutad delkurs och kan vara skriftlig eller muntlig. Resultatet av en skrift-
lig utvärdering ska återkopplas till de studerande. 
Frågor kring mål, innehåll och undervisningsformer bör vara centrala. Viktiga synpunkter och 
erfarenheter från delkursutvärderingar ska tas upp i kursutvärderingen. Ansvaret för att utvärde-
ring kommer till stånd ligger hos undervisande lärare. Erfarenheter och synpunkter från utvärde-
ringen ska beaktas och följas upp i nästa års delkurs. 



Utbildning: G/Ga 

Delkursplan i K5a och K5b - Visa och Västerländsk konstmusik 
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Arrangering – Visa och Västerländsk konstmusik med arran-
gemangsuppspelning 
 
Fastställd: UR 2003-09-17 
 
Inplacering i utbildningen 
 Kurs: K5a och K5b - Visa och Västerländsk konstmusik  
 Variant/Inriktning: G/Ga 
 Årskurs/termin: Åk2 
 
Poängtal: 0,5p. 
 
Förkunskaper: Godkänt i grundkurs, åk1 eller förberedande kurs i satslära. 

Mål 
Efter genomgången delkurs ska den studerande ha 

– tillgodogjort sig förmågan att arrangera utifrån de under Innehåll givna momenten. 
– uppnått de färdigheter i arrangering som krävs för att kunna fungera i den kommande yrkes-

rollen. 

Innehåll 
– analys 
– harmonisering 
– arrangering 
– instrumentering 

inom vis- och västerländsk konstmusiktradition 

Undervisningens genomförande 
Gruppundervisning, 4 studerande/grupp. 

Examination 
Examination sker i samband med undervisningen och genom uppspelning av egna arrangemang. 
Ett arrangemang redovisas inom vis-/klassisk stil med studentgrupp. 

Betygsgrader 
Som betyg används Godkänd eller Underkänd. 

Kurslitteratur 
Kurslitteratur förtecknas på särskild lista (se arbetsplan). 

Delkursutvärdering 
Lärare och studerande väljer den form av utvärdering som lämpar sig bäst för delkursen. Detta 
kan ske som formativ (löpande) utvärdering där resultatet direkt kan påverka pågående undervis-
ning och skapa dialog om lärande mellan lärare och studerande och/eller summativ utvärdering 
som genomförs efter avslutad delkurs och kan vara skriftlig eller muntlig. Resultatet av en skrift-
lig utvärdering ska återkopplas till de studerande. 



Utbildning: G/Ga 

Delkursplan i K5a och K5b - Visa och Västerländsk konstmusik 

 

 

Delkursplan: Arrangering - Visa och Västerländsk konstmusik med arrangemangsuppspelning 
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Frågor kring mål, innehåll och undervisningsformer bör vara centrala. Viktiga synpunkter och 
erfarenheter från delkursutvärderingar ska tas upp i kursutvärderingen. Ansvaret för att utvärde-
ring kommer till stånd ligger hos undervisande lärare. Erfarenheter och synpunkter från utvärde-
ringen ska beaktas och följas upp i nästa års delkurs. 



Utbildning: G/Ga/IE 

Delkursplan i G/Ga K5a och K5b - Visa och Västerländsk konstmusik 

samt IE K2 

 

 

Delkursplan: Musik och Samhälle: Den klassiska/västerländska konstmusikens historia och utveckling 
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Musik och Samhälle: Den klassiska/västerländska konstmusi-
kens historia och utveckling 
 
Fastställd: UR 2003-03-12 
 
Inplacering i utbildningen 
 Kurs: G/Ga K5a och K5b - Visa och Västerländsk konstmusik, IE K2 
 Variant/Inriktning: G/Ga/IE 
 Årskurs/termin: G/Ga Åk2, IE Åk1 
 
Poängtal: 2p. 

Mål 
Efter genomgången delkurs ska den studerande 

– i skenet av den allmänna historien och konsthistorien i övrigt, ha kunskap om de stora dra-
gen i den västerländska konstmusikens historia och utveckling 

– vara förtrogen med de viktigaste musikverken och kompositionsformerna 

Innehåll 
– kort översikt över musiken fram till barocken 
– genomgång av fuga, passion, kantat etc. i fr. a. verk av Bach och Händel 
– sonatens, konsertens och symfonins framväxt under wienklassicismens tre stora tonsättare 

Haydn, Mozart och Beethoven 
– romantikens viktigaste formskapelser - visan/lieden/romansen, den symfoniska dikten, det 

lilla pianostycket, programmusiken och operan - presenteras i verk av fr. a. Rossini, von 
Weber, Schubert, Verdi, Wagner, Schumann, Liszt, Chopin, Grieg och Puccini 

– impressionismens kännetecken genom presentation av musik av Debussy, Ravel och Skrjabin 
– jazzens inverkan på konstmusiken 
– den moderna musikens framväxt: tolvtonsmusiken, nyklassicismen, den elektroniska musi-

ken, instrumental teater etc. 
– den svenska konstmusikens viktigaste verk 

Undervisningens genomförande 
Föreläsningar i storgrupp. Delkursen kan också ges som fristående kurs. Samläses mellan olika 
utbildningsvarianter på ML. 

Examination  
Fyra tretimmarsskrivningar per delkurs/läsår. Ev. omtentamen sker muntligt i grupper om högst 
6 studenter. 

Betygsgrader  
Som betyg används Godkänd eller Underkänd 

Kurslitteratur  
Sixten Nordström: ”Så blir det musik” och ”De stora tonsättarna”. 



Utbildning: G/Ga/IE 

Delkursplan i G/Ga K5a och K5b - Visa och Västerländsk konstmusik 

samt IE K2 

 

 

Delkursplan: Musik och Samhälle: Den klassiska/västerländska konstmusikens historia och utveckling 
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Delkursutvärdering  
Lärare och studerande väljer den form av utvärdering som lämpar sig bäst för delkursen. Detta 
kan ske som formativ (löpande) utvärdering där resultatet direkt kan påverka pågående undervis-
ning och skapa dialog om lärande mellan lärare och studerande och/eller summativ utvärdering 
som genomförs efter avslutad delkurs och kan vara skriftlig eller muntlig. Resultatet av en skrift-
lig utvärdering ska återkopplas till de studerande. 
Frågor kring mål, innehåll och undervisningsformer bör vara centrala. Viktiga synpunkter och 
erfarenheter från delkursutvärderingar ska tas upp i kursutvärderingen. Ansvaret för att utvärde-
ring kommer till stånd ligger hos undervisande lärare. Erfarenheter och synpunkter från utvärde-
ringen ska beaktas och följas upp i nästa års delkurs. 



Utbildning: G/G Folkmusik/Ga 

Delkursplan i K5a - Visa och Västerländsk konstmusik 

 

 

Delkursplan: Musik och Samhälle: Visa 
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Musik och Samhälle: Visa  
 
Fastställd: UR 2003-05-07 
 
Inplacering i utbildningen 
 Kurs: K5a - Visa och Västerländsk konstmusik 
 Variant/Inriktning: G/G Folkmusik/Ga (ej G Rock) 
 Årskurs/termin: Åk2 
 
Poängtal: 0,5p. 

Mål 
Efter genomgången delkurs ska den studerande 

– ha kunskap om visans sociala, kulturella och historiska sammanhang 
– vara förtrogen med de viktigaste stilarna och artisterna 
– ha reflekterat över sin egen relation till genren/ämnesområdet 

Innehåll 
– i delkursen behandlas visans historia i vid bemärkelse 
– litteraturstudier och repertoarlyssning inom ämnesområdet 

Undervisningens genomförande 
Delkursen ges i form av föreläsningar/seminarier. Enskilda arbeten och grupparbeten kan före-
komma. 

Examination 
Examination sker genom löpande bedömning (obligatorisk närvaro) samt skriftliga arbeten, t. ex. 
tentamen. Även muntlig redovisning kan förekomma. 

Betygsgrader 
Som betyg används Godkänd eller Underkänd. 

Kurslitteratur 
Kurslitteratur förtecknas på särskild lista (se arbetsplan). 

Delkursutvärdering 
Lärare och studerande väljer den form av utvärdering som lämpar sig bäst för delkursen. Detta 
kan ske som formativ (löpande) utvärdering där resultatet direkt kan påverka pågående undervis-
ning och skapa dialog om lärande mellan lärare och studerande och/eller summativ utvärdering 
som genomförs efter avslutad delkurs och kan vara skriftlig eller muntlig. Resultatet av en skrift-
lig utvärdering ska återkopplas till de studerande. 
Frågor kring mål, innehåll och undervisningsformer bör vara centrala. Viktiga synpunkter och 
erfarenheter från delkursutvärderingar ska tas upp i kursutvärderingen. Ansvaret för att utvärde-
ring kommer till stånd ligger hos undervisande lärare. Erfarenheter och synpunkter från utvärde-
ringen ska beaktas och följas upp i nästa års delkurs. 



Utbildning: G/G Folkmusik/Ga 

Delkursplan i K5a - Visa och Västerländsk konstmusik 

 

 

Delkursplan: Sällskapsdans 
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Sällskapsdans 
 
Fastställd: UR 2003-05-07 
 
Inplacering i utbildningen 
 Kurs: K5a - Visa och Västerländsk konstmusik 
 Variant/Inriktning: G/G Folkmusik/Ga (ej G Rock)  
 Årskurs/termin: Åk2 
 
Poängtal: 0,5p. 

Mål 
Efter genomgången delkurs ska den studerande 

– ha utvecklat sin kroppsliga medvetenhet och öppenhet inför dans 
– fått insikt i hur man tränar kroppen för dans, samt kunskaper om olika arbetssätt i dansun-

dervisning 
– skaffat sig kunskaper om danskombinationer som har sitt ursprung i traditionell sällskaps-

dans 
 
Delkursen skall också bidra till att den studerande 

– utvecklar viss smidighet, stryka, kondition och koordinationsförmåga 
– tränar sin inlärnings- och memoreringsförmåga i dans 

Innehåll 
– uppvärmnings- och teknikövningar för dans 
– inlärning av olika danser i sällskapsdanstraditionen 
– metodiska idéer om hur man i undervisningen plockar upp ungdomars egen kunskap 

Undervisningens genomförande 
Gruppundervisning, 12-15 studerande/grupp 

Examination 
Examination sker fortlöpande i undervisningen 

Betygsgrader 
Som betyg används Godkänd eller Underkänd. 

Kurslitteratur 
Kurslitteratur förtecknas på särskild lista (se arbetsplan). 

Delkursutvärdering 
Lärare och studerande väljer den form av utvärdering som lämpar sig bäst för delkursen. Detta 
kan ske som formativ (löpande) utvärdering där resultatet direkt kan påverka pågående undervis-
ning och skapa dialog om lärande mellan lärare och studerande och/eller summativ utvärdering 
som genomförs efter avslutad delkurs och kan vara skriftlig eller muntlig. Resultatet av en skrift-
lig utvärdering ska återkopplas till de studerande. 
Frågor kring mål, innehåll och undervisningsformer bör vara centrala. Viktiga synpunkter och 
erfarenheter från delkursutvärderingar ska tas upp i kursutvärderingen. Ansvaret för att utvärde-
ring kommer till stånd ligger hos undervisande lärare. Erfarenheter och synpunkter från utvärde-
ringen ska beaktas och följas upp i nästa års delkurs. 
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K6 
 

Folkmusik  
Kursplan och delkursplaner 
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Utbildning: G/Ga 

Kursplan för K6 - Folkmusik 

 

 

Kursplan: K6 - Folkmusik 
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K6 – Folkmusik 
 
Fastställd: UR 2003-05-07 
 
Inplacering i utbildningen: G Åk3, Ga40/80p Åk4, Ga60p Åk5 
 
Poängtal: 3p. 

Syfte 
Kursen syftar till att den studerande skaffar sig grundläggande kunskaper om folkmusik och fär-
digheter att musicera inom genren med hänsyn till den kommande yrkesrollen som lärare i mu-
sik. Vidare syftar kursen till att den studerande skaffar sig teoretiska kunskaper och förståelse för 
genrens ställning och utveckling i samhället genom tiderna. 
Kursens upplägg och genomförande syftar även till att den studerande får erfarenheter av samar-
bete och integration mellan delkurserna samt en inblick i olika arbetssätt.  

Övergripande mål 
Efter genomgången kurs skall den studerande ha 

– tillägnat sig grundläggande kunskaper och färdigheter i de delkurser som ingår i kursen samt 
fått förståelse för hur dessa ämnen bidrar till den egna musikaliska utvecklingen. 

– kunskaper om folkmusikens utveckling och förändring i olika tider, kulturer och miljöer 
samt dess sociala och kommersiella betydelse. 

– kännedom om hur kunskapen kan omsättas och användas i den kommande yrkesrollen 
– reflekterat över det egna lärandet. 

Kursens delar 

Åk3/Åk4/Åk5 

G/Gr/Ga Gf 

K6 - kurs i folkmusik 
Delkurs: Folkmusikensemble med sång och dans  

Delkurs: Musik och Samhälle (MoS) - Folkmusik 

Delkurs: Folklig sång och dans 

Delkurs: Musik och Samhälle (MoS) - Folkmusik 

Examination 
Kursen K6 examineras ur ett helhetsperspektiv av ansvarig lärargrupp. Delkurserna examineras av 
undervisande lärare fortlöpande samt vid särskilda tillfällen. Formerna för delkursexamination 
kan variera.  

Betyg  
Vid bedömning används något av betygen Godkänd eller Underkänd. För betyget Godkänd på 
delkurs ska den studerande ha uppnått målen för varje ämne/moment. För betyget Godkänd på 
kursen ska den studerande ha uppnått målen för varje delkurs.  

Kurslitteratur  
Kurslitteratur förtecknas på särskild lista (se arbetsplan). 



Utbildning: G/Ga 

Kursplan för K6 - Folkmusik 
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144

Musikhögskolan i Malmö 
Musiklärarutbildningen 

Kursutvärdering  
Kursen utvärderas summativt vid kursens slut, termins- eller läsårsvis. 
Övergripande frågor kring mål, syfte, kursinnehåll, samarbets- och undervisningsformer bör vara 
centrala. Viktiga synpunkter och erfarenheter från delkursutvärderingar ska tas upp i kursutvär-
deringen. Protokoll/minnesanteckningar från utvärderingen ska komma utbildningsledningen 
tillhanda. Utvärderingen skall vara offentligt tillgänglig och undertecknad av ansvariga lärare 
samt förtroendevalda studenter. 
Erfarenheter och synpunkter från utvärderingen ska beaktas och följas upp i nästa års kurs. 



Utbildning: G/Ga 

Delkursplan i K6 - Folkmusik 

 

 

Delkursplan: Folkmusikensemble med sång och dans 
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Folkmusikensemble med sång och dans 
 
Fastställd: UR 2003-05-07 
 
Inplacering i utbildningen 
 Kurs: K6 - Folkmusik 
 Variant/Inriktning: G/Ga (ej G Folkmusik) 
 Årskurs/Termin: G Åk3, Ga Åk4 
 
Poängtal: 1p. 

Mål 
Efter genomgången delkurs ska den studerande ha 

– grundläggande kunskaper i folkmusikaliskt ensemblemusicerande.  
– utvecklat förmågan att genom gehörsmetodik lära in/lära ut folkmusikalisk repertoar. 
– utvecklat förmågan att tolka notskrift enligt folkmusikalisk praxis. 
– övat sig i några grundläggande folkliga danser. 
– spelat till dans och reflekterat över sambandet mellan folklig dans och folkmusik. 
– tillägnat sig en grundrepertoar i folkliga melodier, danser och sånger. 
– fått en uppfattning om hur rytmisering, tonalitet och ornamentik påverkar det musikaliska 

uttrycket i genren. 
– utvecklat förmågan att i ensemble arrangera och musicera utifrån folkmusikaliska idiom samt 

införliva dessa i det egna musicerandet. 

Innehåll 
– ensemblespel 
– ensembleledning 
– dansinlärning 
– melodispel 
– gehörsinlärning 
– repertoarkännedom 

Undervisningens genomförande 
Delkursen bedrivs som gruppundervisning och innehåller varierande arbetsformer. 

Examination 
Sker fortlöpande av undervisande lärare. 

Betygsgrader 
Som betyg används Godkänd eller Underkänd. 

Kurslitteratur 
Kurslitteratur förtecknas på särskild lista (se arbetsplan). 

Delkursutvärdering 
Lärare och studerande väljer den form av utvärdering som lämpar sig bäst för delkursen. Detta 
kan ske som formativ (löpande) utvärdering där resultatet direkt kan påverka pågående undervis-
ning och skapa dialog om lärande mellan lärare och studerande och/eller summativ utvärdering 
som genomförs efter avslutad delkurs och kan vara skriftlig eller muntlig. Resultatet av en skrift-
lig utvärdering ska återkopplas till de studerande. 



Utbildning: G/Ga 

Delkursplan i K6 - Folkmusik 
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Frågor kring mål, innehåll och undervisningsformer bör vara centrala. Viktiga synpunkter och 
erfarenheter från delkursutvärderingar ska tas upp i kursutvärderingen. Ansvaret för att utvärde-
ring kommer till stånd ligger hos undervisande lärare. Erfarenheter och synpunkter från utvärde-
ringen ska beaktas och följas upp i nästa års delkurs. 



Utbildning: G/Ga/IE 

Delkursplan i G/Ga K6 - Folkmusik samt IE Sidoämne/Profilkurs 2 

 

 

Delkursplan: Musik och Samhälle: Folkmusik – svensk, europeisk och utomeuropeisk 
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Musik och Samhälle: Folkmusik – svensk, europeisk och utom-
europeisk  
 
Fastställd: UR 2003-09-17 
 
Inplacering i utbildningen 
 Kurs: G/Ga K6 - Folkmusik, IE Sidoämne/Profilkurs 2 
 Variant/Inriktning: G/Ga/IE 
 Årskurs/termin: Åk3, Ga: Åk4 och 5 
 
Poängtal: Totalt 2p. 

Mål 
Efter genomgången delkurs ska den studerande 

– ha kunskap om svensk, europeisk och utomeuropeisk folkmusik och dess sociala, kulturella 
och historiska sammanhang 

– vara förtrogen med de viktigaste stilarna 
– ha reflekterat över sin egen relation till genren/ämnesområdet 

Innehåll 
– i delkursen behandlas svensk, europeisk och utomeuropeisk folkmusik och dess relation till 

kulturella processer 
– litteraturstudier och musiklyssning inom ämnesområdet 

Undervisningens genomförande 
– delkursen ges i form av föreläsningar/seminarier 
– enskilda arbeten och grupparbeten kan förekomma 

Examination 
– examination sker genom löpande bedömning (obligatorisk närvaro) samt skriftliga arbeten, 

t.ex. tentamen 
– även muntlig redovisning kan förekomma 

Betygsgrader 
Som betyg används Godkänd eller Underkänd 

Kurslitteratur 
Kurslitteratur förtecknas på särskild lista. alt. se arbetsplan 

Delkursutvärdering 
Lärare och studerande väljer den form av utvärdering som lämpar sig bäst för delkursen. Detta 
kan ske som formativ (löpande) utvärdering där resultatet direkt kan påverka pågående undervis-
ning och skapa dialog om lärande mellan lärare och studerande och/eller summativ utvärdering 
som genomförs efter avslutad delkurs och kan vara skriftlig eller muntlig. Resultatet av en skrift-
lig utvärdering ska återkopplas till de studerande. 
Frågor kring mål, innehåll och undervisningsformer bör vara centrala. Viktiga synpunkter och 
erfarenheter från delkursutvärderingar ska tas upp i kursutvärderingen. Ansvaret för att utvärde-
ring kommer till stånd ligger hos undervisande lärare. Erfarenheter och synpunkter från utvärde-
ringen ska beaktas och följas upp i nästa års delkurs. 
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K7 
 

Jazz  
Kursplan och delkursplaner 
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Utbildning: G/Ga 

Kursplan för K7 - Jazz 

 

 

Kursplan: K7 - Jazz 
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K7 – Jazz 
 
Fastställd: UR 2003-05-07 
 
Inplacering i utbildningen: G Åk4, Ga Åk4 eller 5 
 
Poängtal: 4,5p.  

Syfte  
Kursens syfte är att i olika lärandeformer integrera delkurser som utvecklar den studerandes kun-
skaper inom jazz. Kursen syftar även till att den studerande skaffar sig grundläggande färdigheter 
i att musicera inom jazzgenren med hänsyn till den kommande yrkesrollen som lärare i musik. 
Vidare syftar kursen till att den studerande skaffar sig grundläggande teoretiska kunskaper samt 
förståelse för genrens ställning och utveckling i samhället under 1900-talet. 
Kursens upplägg och genomförande syftar också till att den studerande får erfarenheter av samar-
bete och integration mellan delkurserna samt en inblick i olika arbetssätt.  

Övergripande mål 
Efter genomgången kurs skall den studerande ha 

– tillägnat sig grundläggande kunskaper och färdigheter i de delkurser som ingår i kursen samt 
fått förståelse för hur dessa ämnen bidrar till den egna musikaliska utvecklingen. 

– kunskaper om jazzmusikens utveckling och förändring i olika tider, kulturer och miljöer 
samt dess sociala och kommersiella betydelse. 

– kännedom om hur kunskapen kan omsättas och användas i den kommande yrkesrollen. 
– reflekterat över det egna lärandet. 

Kursens delar 

Åk4 eller 5 

K7 - kurs i jazz 
Delkurs: Jazzensemble med improvisation 

Delkurs: Musik och Samhälle (MoS) - Jazz 

Delkurs: Arrangering - Jazz 

Delkurs: Trummor - Jazz 

Delkurs: Bas - Jazz 

Examination  
Kursen K7 examineras ur ett helhetsperspektiv av ansvarig lärargrupp. Delkurserna examineras av 
undervisande lärare fortlöpande samt vid särskilda tillfällen. Formerna för delkursexamination 
kan variera.  

Betyg 
Vid bedömning används något av betygen Godkänd eller Underkänd. För betyget Godkänd på 
delkurs ska den studerande ha uppnått målen för varje ämne/moment. För betyget Godkänd på 
kursen ska den studerande ha uppnått målen för varje delkurs.  

Kurslitteratur  
Kurslitteratur förtecknas på särskild lista (se arbetsplan). 



Utbildning: G/Ga 

Kursplan för K7 - Jazz 
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Kursutvärdering  
Kursen utvärderas summativt vid kursens slut, termins- eller läsårsvis. 
Övergripande frågor kring mål, syfte, kursinnehåll, samarbets- och undervisningsformer bör vara 
centrala. Viktiga synpunkter och erfarenheter från delkursutvärderingar ska tas upp i kursutvär-
deringen. Protokoll/minnesanteckningar från utvärderingen ska komma utbildningsledningen 
tillhanda. Utvärderingen skall vara offentligt tillgänglig och undertecknad av ansvariga lärare 
samt förtroendevalda studenter. 
Erfarenheter och synpunkter från utvärderingen ska beaktas och följas upp i nästa års kurs. 



Utbildning: G/Ga/IE Rock 

Delkursplan i G/Ga K7 - Jazz samt IE K2 

 

 

Delkursplan: Jazzensemble med improvisation 
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Jazzensemble med improvisation 
 
Fastställd: UR 2003-05-07 
 
Inplacering i utbildningen 
 Kurs: G/Ga K7 - Jazz, IE K2 
 Variant/Inriktning: G/Ga/IE Rock  
 Årskurs/termin: Åk4, Ga60p: Åk5 
 
Poängtal: 1p. 

Mål 
Efter genomgången delkurs ska den studerande ha 

– utvecklat grundläggande färdigheter i improvisation samt att musicera i jazzensemble 
– utvecklat förmåga att musicera utan notbild samt viss erfarenhet av fritt musikaliskt skapande 
– fått kännedom om repertoar och olika ensemblebesättningar som förekommer i jazzmusika-

liska sammanhang 
– skaffat sig kunskap om att söka olika typer av repertoar för jazzensemble 

Innehåll 
– rytm, tempo, klang, fraserings- och melodiövningar 
– form-, struktur och periodövningar 
– kompfunktioner 
– gehörsinlärning 
– improvisation 
– tolkning och uttryck, utförandepraxis 
– repertoarstudier 
– arrangering 
– repetitions- och instuderingsteknik 

Undervisningens genomförande 
Undervisningen sker i ensembleform med 5-7 studerande i gruppen. 

Examination 
Examination sker fortlöpande 

Betygsgrader 
Som betyg används Godkänd eller Underkänd 

Kurslitteratur 
Kurslitteratur förtecknas på särskild lista (se arbetsplan) 

Delkursutvärdering 
Lärare och studerande väljer den form av utvärdering som lämpar sig bäst för delkursen. Detta 
kan ske som formativ (löpande) utvärdering där resultatet direkt kan påverka pågående undervis-
ning och skapa dialog om lärande mellan lärare och studerande och/eller summativ utvärdering 
som genomförs efter avslutad delkurs och kan vara skriftlig eller muntlig. Resultatet av en skrift-
lig utvärdering ska återkopplas till de studerande. 



Utbildning: G/Ga/IE Rock 

Delkursplan i G/Ga K7 - Jazz samt IE K2 
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Frågor kring mål, innehåll och undervisningsformer bör vara centrala. Viktiga synpunkter och 
erfarenheter från delkursutvärderingar ska tas upp i kursutvärderingen. Ansvaret för att utvärde-
ring kommer till stånd ligger hos undervisande lärare. Erfarenheter och synpunkter från utvärde-
ringen ska beaktas och följas upp i nästa års delkurs. 



Utbildning: G/Ga/IE 

Delkursplan i G/Ga K7 - Jazz samt IE Sidoämne/Profilkurs 2 
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Musik och Samhälle: Jazz 
 
Fastställd: UR 2003-09-17 
 
Inplacering i utbildningen 
 Kurs: G/Ga K7 - Jazz, IE Sidoämne/Profilkurs 2 
 Variant/Inriktning: G/Ga/IE 
 Årskurs/termin: G Åk4, Ga Åk4 eller 5, IE Åk2, termin 1 
 
Poängtal: 1p. 

Mål 
Efter genomgången delkurs ska den studerande 

– ha kunskap om jazzmusikens sociala, kulturella och historiska sammanhang 
– vara förtrogen med de viktigaste stilarna och artisterna 
– ha reflekterat över sin egen relation till genren/ämnesområdet 

Innehåll 
– jazzmusikens historia i vid bemärkelse 
– litteraturstudier och repertoarlyssning inom ämnesområdet 

Undervisningens genomförande 
– föreläsningar/seminarier 
– enskilda arbeten och grupparbeten kan förekomma 

Examination 
– examination sker genom löpande bedömning samt skriftliga arbeten, t.ex. tentamen. 
– även muntlig redovisning kan förekomma 

Betygsgrader 
Som betyg används Godkänd eller Underkänd 

Kurslitteratur 
Kurslitteratur förtecknas på särskild lista. 

Delkursutvärdering 
Lärare och studerande väljer den form av utvärdering som lämpar sig bäst för delkursen. Detta 
kan ske som formativ (löpande) utvärdering där resultatet direkt kan påverka pågående undervis-
ning och skapa dialog om lärande mellan lärare och studerande och/eller summativ utvärdering 
som genomförs efter avslutad delkurs och kan vara skriftlig eller muntlig. Resultatet av en skrift-
lig utvärdering ska återkopplas till de studerande. 
Frågor kring mål, innehåll och undervisningsformer bör vara centrala. Viktiga synpunkter och 
erfarenheter från delkursutvärderingar ska tas upp i kursutvärderingen. Ansvaret för att utvärde-
ring kommer till stånd ligger hos undervisande lärare. Erfarenheter och synpunkter från utvärde-
ringen ska beaktas och följas upp i nästa års delkurs. 



Utbildning: G/Ga 

Delkursplan i K7 - Jazz 
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Arrangering – Jazz med arrangemangsuppspelning 
 
Fastställd: UR 2003-05-07 
 
Inplacering i utbildningen 
 Kurs: K7 - Jazz 
 Variant/Inriktning: G/Ga 
 Årskurs/termin: Åk4, Ga60p: Åk5 
 
Poängtal: 0,5p. 

Mål 
Efter genomgången delkurs ska den studerande ha 

– tillgodogjort sig förmågan att arrangera utifrån de under Innehåll givna momenten 
– uppnått de färdigheter i arrangering som krävs för att kunna fungera i den kommande yrkes-

rollen 

Innehåll 
– analys 
– harmonisering 
– arrangering 
– instrumentering 

inom jazztradition 

Undervisningens genomförande 
Gruppundervisning, 4 studerande/grupp. 

Examination 
Examination sker i samband med undervisningen och genom uppspelning av egna arrangemang. 

Betygsgrader 
Som betyg används Godkänd eller Underkänd. 

Kurslitteratur 
Kurslitteratur förtecknas på särskild lista (se arbetsplan). 

Delkursutvärdering 
Lärare och studerande väljer den form av utvärdering som lämpar sig bäst för delkursen. Detta 
kan ske som formativ (löpande) utvärdering där resultatet direkt kan påverka pågående undervis-
ning och skapa dialog om lärande mellan lärare och studerande och/eller summativ utvärdering 
som genomförs efter avslutad delkurs och kan vara skriftlig eller muntlig. Resultatet av en skrift-
lig utvärdering ska återkopplas till de studerande. 
Frågor kring mål, innehåll och undervisningsformer bör vara centrala. Viktiga synpunkter och 
erfarenheter från delkursutvärderingar ska tas upp i kursutvärderingen. Ansvaret för att utvärde-
ring kommer till stånd ligger hos undervisande lärare. Erfarenheter och synpunkter från utvärde-
ringen ska beaktas och följas upp i nästa års delkurs. 



Utbildning: G/Ga 

Delkursplan i K7 - Jazz 
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Trummor – Jazz 
 
Fastställd: UR 2003-09-17 
 
Inplacering i utbildningen 
 Kurs: K7 - Jazz 
 Variant/Inriktning: G/Ga 
 Årskurs/termin: Åk4, Ga60p: Åk5 
 
Poängtal: 1p. (fortsättning från delkurs i åk1) 

Mål 
Efter genomgången delkurs ska den studerande 

– kunna spela trumset på en enkel nivå inom jazz, mer avancerad triolbaserad popmusik och 
sydamerikansk musik samt kunna instruera på instrumentet i enskild undervisning och i 
samband med ensembleundervisning 

– ha kunskap om trumsetets plats inom dagens populärmusik och fått en ökad känsla för den-
na musik, speciellt med tanke på instrumentets betoning av det rytmiska elementet 

– ha utvecklat stilkänsla vad gäller percussioninstrumentens möjligheter att ge färg och autenti-
citet inom sydamerikansk och annan musik 

– ha grundläggande kunskaper i att programmera trumsynthar och skriva trumstämmor 

Innehåll 
– grundläggande slagteknik 
– trumset: jazz och vissa andra triolbaserade musikformer inom rock och pop 
– trumset: sydamerikansk musik, främst kubansk och brasiliansk tradition 
– percussion: sydamerikansk musik 
– instrumentkunskap 
– grundläggande metodik 

Undervisningens genomförande 
Gruppundervisning, max 4 studerande/grupp. 

Examination 
Examination sker fortlöpande under delkursens gång med viss tonvikt lagd på de situationer där 
den studerande fungerar som trumslagare i ensemble. 

Betygsgrader 
Som betyg används Godkänd eller Underkänd 

Kurslitteratur 
Kurslitteratur förtecknas på särskild lista (se arbetsplan) 

Delkursutvärdering 
Lärare och studerande väljer den form av utvärdering som lämpar sig bäst för delkursen. Detta 
kan ske som formativ (löpande) utvärdering där resultatet direkt kan påverka pågående undervis-
ning och skapa dialog om lärande mellan lärare och studerande och/eller summativ utvärdering 
som genomförs efter avslutad delkurs och kan vara skriftlig eller muntlig. Resultatet av en skrift-
lig utvärdering ska återkopplas till de studerande. 



Utbildning: G/Ga 

Delkursplan i K7 - Jazz 

 

 

Delkursplan: Trummor - Jazz 

158

Musikhögskolan i Malmö 
Musiklärarutbildningen 

Frågor kring mål, innehåll och undervisningsformer bör vara centrala. Viktiga synpunkter och 
erfarenheter från delkursutvärderingar ska tas upp i kursutvärderingen. Ansvaret för att utvärde-
ring kommer till stånd ligger hos undervisande lärare. Erfarenheter och synpunkter från utvärde-
ringen ska beaktas och följas upp i nästa års delkurs. 



Utbildning: G/Ga 

Delkursplan i K7 - Jazz 
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Bas – Jazz 
 
Fastställd: UR 2003-09-17 
 
Inplacering i utbildningen 
 Kurs: K7 - Jazz  
 Variant/Inriktning: G/Ga 
 Årskurs/termin: Åk4, Ga60p: Åk5 
 
Poängtal: 1p. (Delkursen är en fortsättning från åk1 Pop/Rock, 1p.) 

Mål 
Efter genomgången delkurs ska den studerande 

– kunna spela bas på en enkel nivå inom jazz och latinamerikansk musik samt kunna instruera 
på instrumentet i enskild undervisning och i samband med ensembleundervisning 

– ha kunskap om basens plats inom dagens populärmusik och det samspel denna musik med 
grundläggande rytmik och harmonik kräver 

– ha viss kunskap om hur man skriver basstämmor i enlighet med traditionen för olika genrer 
 
Efter genomgången delkurs skall den studerande ha skaffat sig 

– grundläggande spelteknik 
– kunskap om elbasens möjligheter och begränsningar 

Innehåll 
Baseras på grundläggande spelteknik, utformande av basstämmor och spel i grupp. Se detaljerad 
arbetsplan GK4 och GK8 

Undervisningens genomförande 
Gruppundervisning, max 4 studerande/grupp. 

Examination 
Examination sker fortlöpande under delkursens gång med viss tonvikt lagd på de situationer där 
den studerande fungerar som basist i ensemble. 

Betygsgrader 
Som betyg används Godkänd eller Underkänd 

Kurslitteratur 
Kurslitteratur förtecknas på särskild lista (se arbetsplan) 

Delkursutvärdering 
Lärare och studerande väljer den form av utvärdering som lämpar sig bäst för delkursen. Detta 
kan ske som formativ (löpande) utvärdering där resultatet direkt kan påverka pågående undervis-
ning och skapa dialog om lärande mellan lärare och studerande och/eller summativ utvärdering 
som genomförs efter avslutad delkurs och kan vara skriftlig eller muntlig. Resultatet av en skrift-
lig utvärdering ska återkopplas till de studerande. 



Utbildning: G/Ga 

Delkursplan i K7 - Jazz 
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Frågor kring mål, innehåll och undervisningsformer bör vara centrala. Viktiga synpunkter och 
erfarenheter från delkursutvärderingar ska tas upp i kursutvärderingen. Ansvaret för att utvärde-
ring kommer till stånd ligger hos undervisande lärare. Erfarenheter och synpunkter från utvärde-
ringen ska beaktas och följas upp i nästa års delkurs. 
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K8 
 

Enskilt tillval  
Delkursplan 
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Utbildning: G/Ga/IE 

Delkursplan i G/Ga K8 – Tillvalskurser, Sidoämne/G Tillvalskurser  

samt IE Tillvalskurserna Individuell kurs 1 och 2 
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Enskilt tillval 
 
Fastställd: 2004-08-20 
 
Inplacering i utbildningen 
 Kurs: G/Ga K8 - Tillvalskurser, Sidoämne/G Tillvalskurser och IE Tillvalskurserna Individu-

ell kurs 1 och 2 
 Variant/Inriktning: G/Ga/IE 
 Årskurs/termin: Åk2-5 
 
Poängtal: 3p. 

Syfte 
Delkursen syftar till att den studerande utvecklar kunskaper och färdigheter inom den profil och 
det intresseområde den studerande själv valt. Delkursen syftar också till att den studerande ut-
vecklar sin kompetens i självständigt arbete utifrån den egna nivån.  

Mål 
Efter genomgången delkurs ska den studerande ha skaffat sig 

– grundläggande alternativt fördjupade kunskaper och färdigheter inom ett valt ämne 
– erfarenheter av självständigt arbete  

Innehåll 
Enskilt tillval 

– kan ha karaktären av en fördjupningskurs i ett ämne som man studerat tidigare  
– kan vara studier i t.ex. ett nybörjarinstrument, ett biinstrument, i instudering, improvisation, 

satslära med arrangering, data, synt, sequenser etc. 
– kan vara kurs (instrument/sång) med viss genreinriktning 
– kan vara förlagt utanför Musikhögskolan om kunskapen inte finns att hämta inom skolan   
– kan innehålla annat än musik (t.ex. instrumentvård, ergonomi, mental träning, fysiodrama-

tik) 

Undervisningens genomförande 
Enskilt tillval innebär enskild undervisning på ett instrument/i sång eller i annat ämne. 
Den studerande och läraren planerar tillsammans delkursens upplägg i förhållande till mål, inne-
håll och den studerandes ingångsnivå. Vidare genomför, redovisar och utvärderar de delkursens 
olika delar tillsammans. Stort ansvar ligger på den studerande att genomföra delkursstudierna 
enligt den plan som överenskommits. 

Examination 
Examination sker fortlöpande i samband med undervisningen och i förekommande fall vid redo-
visningar. 

Betygsgrader 
Som betyg används Godkänd eller Underkänd.  

Kurslitteratur 
Väljs i samråd med lärare 



Utbildning: G/Ga/IE 

Delkursplan i G/Ga K8 – Tillvalskurser, Sidoämne/G Tillvalskurser  

samt IE Tillvalskurserna Individuell kurs 1 och 2 
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Delkursutvärdering 
Lärare och studerande väljer den form av utvärdering som lämpar sig bäst för delkursen. Detta 
kan ske som formativ (löpande) utvärdering där resultatet direkt kan påverka pågående undervis-
ning och skapa dialog om lärande mellan lärare och studerande och/eller summativ utvärdering 
som genomförs efter avslutad delkurs och kan vara skriftlig eller muntlig. Resultatet av en skrift-
lig utvärdering ska återkopplas till de studerande. 
Frågor kring mål, innehåll och undervisningsformer bör vara centrala. Viktiga synpunkter och 
erfarenheter från delkursutvärderingar ska tas upp i kursutvärderingen. Ansvaret för att utvärde-
ring kommer till stånd ligger hos undervisande lärare. Erfarenheter och synpunkter från utvärde-
ringen ska beaktas och följas upp i nästa års delkurs. 
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K9 
 

Grupptillval  
Delkursplan 
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Utbildning: G/Ga/IE 

Delkursplan i G/Ga K9 – Tillvalskurser, G Sidoämne/Tillvalskurser 

samt IE K2 och Sidoämne/Tillvalskurserna Individuell kurs 1 och 2 
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Grupptillval 
 
Fastställd: 2004-08-20 
 
Inplacering i utbildningen 
 Kurs: G/Ga K9 - Tillvalskurser, G Sidoämne/Tillvalskurser, IE K2 och Sidoämne 

/Tillvalskurserna Individuell kurs 1 och 2  
 Variant/Inriktning: G/Ga/IE 
 Årskurs/termin: Åk2-5 
 
Poängtal: 2p. 

Syfte  
Delkursen syftar till att den studerande utvecklar kunskaper och färdigheter inom den profil och 
det intresseområde den studerande själv valt.  

Mål 
Efter genomgången delkurs ska den studerande ha skaffat sig grundläggande alternativt fördjupa-
de kunskaper och färdigheter inom ett valt ämne. 

Innehåll 
Grupptillval 

– kan vara en delkurs i ett ämne som den studerande inte har kunskaper i eller vara en för-
djupning inom ett ämne som studerats tidigare 

– kan vara studier i instrumentalspel, ensemble/ensembleledning, rytmik/drama/dans, sång- 
och instrumentalmetodik, teori, Musik och Samhälle, mediateknik eller ett eget valt grupp-
tillval  

– kan vara förlagt utanför Musikhögskolan om kunskapen inte finns att hämta inom skolan  
– kan innehålla annat än musik (t.ex. språkkurs, instrumentvård, mental träning, kurs i att 

starta eget) 
– studierna kan göras i form av fältstudier 

Undervisningens genomförande 
Inför varje läsår erbjuds de studerande att välja mellan ett stort antal grupptillval. Dessa presente-
ras i en årligen utkommande katalog. Både lärare och studerande har ansvar för att nya förslag till 
grupptillval tas fram. Studerande kan bilda grupper om minst 4 och önska en delkurs även om 
den inte finns med i katalogen. 
Undervisningens genomförande anges i delkursplanen för varje enskilt grupptillval.  
 
Följande kriterier gäller för att starta ett grupptillval: 

– godkänd delkursplan 
– minst 4 studerande/grupptillval 
– utbildningsledningen ska ha bedömt det som realistiskt att genomföra det önskade grupptill-

valet 

Examination 
Examination sker fortlöpande i samband med undervisningen och i förekommande fall vid redo-
visningar. 



Utbildning: G/Ga/IE 

Delkursplan i G/Ga K9 – Tillvalskurser, G Sidoämne/Tillvalskurser 

samt IE K2 och Sidoämne/Tillvalskurserna Individuell kurs 1 och 2 
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Betygsgrader 
Som betyg används Godkänd eller Underkänd. 

Kurslitteratur 
Kurslitteratur förtecknas på särskild lista/delkursplan. 

Delkursutvärdering 
Lärare och studerande väljer den form av utvärdering som lämpar sig bäst för delkursen. Detta 
kan ske som formativ (löpande) utvärdering där resultatet direkt kan påverka pågående undervis-
ning och skapa dialog om lärande mellan lärare och studerande och/eller summativ utvärdering 
som genomförs efter avslutad delkurs och kan vara skriftlig eller muntlig. Resultatet av en skrift-
lig utvärdering ska återkopplas till de studerande. 
Frågor kring mål, innehåll och undervisningsformer bör vara centrala. Viktiga synpunkter och 
erfarenheter från delkursutvärderingar ska tas upp i kursutvärderingen. Ansvaret för att utvärde-
ring kommer till stånd ligger hos undervisande lärare. Erfarenheter och synpunkter från utvärde-
ringen ska beaktas och följas upp i nästa års delkurs. 
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Gemensam 
del 

 
Kursplan och delkursplaner 
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Utbildning: G/Ga/IE 

Kursplan i Gemensam del 

 

 

Kursplan: Gemensam del 
171

Musikhögskolan i Malmö 
Musiklärarutbildningen 

Gemensam del 
 
Fastställd: UR 2003-09-17 
 
Inplacering i utbildningen: G/Ga, IE Åk1, 2, 3 och 5 
 
Poängtal: 20p. (Åk1 5p, Åk2 5p, Åk3 5p, Åk5 5p, alternativt Åk1, 2, 4 och 5 för Ga) 
 
Förkunskaper: se respektive delkursplan 

Syfte 
Kursens syfte är att belysa och diskutera för läraryrket centrala kunskapsområden som är gemen-
samma för alla lärare samt att skapa förutsättningar för den studerande att utveckla sin kompe-
tens som reflekterande praktiker.  

Övergripande mål 
Efter genomgången kurs ska den studerande 

– kunna omsätta utbildningens teoretiska delar i praktisk handling 
– ha kunskap om olika skolformer samt villkoren för lärande och lärandesituationer 
– ha utvecklat sin förståelse och respekt för olika kulturella identiteter 
– ha förvärvat erfarenheter av att arbeta i projekt med olika inriktningar 
– ha reflekterat kring etiska värden, interkulturella och genusperspektiv 
– aktivt kunna delta i diskussioner om hur begreppen demokrati, jämställdhet och interkultu-

ralitet skall genomsyra musik-/undervisning 
– skaffat sig kunskaper om hur informations- och kommunikationsteknik (IKT) i undervisning 

kan användas i skola/musik-/kulturskola 

Kursens delar 

Del 1 Del 2 Del 3 Del 4 
Att vara lärare1 Att vara lärare2 Att vara lärare3 Att vara lärare4 

Verksamhetsförlagd utb.:  
Introduktionspraktik 

Verksamhetsförlagd utb.:  
Skolkonsertprojekt

Interkulturellt pro-
jekt 

Seminarieserie 

IKT i undervisning 

Seminarieserie 

Musikdramatisktprojekt Förskoleprojekt   

 Seminarieserie   

Examination 
Examinationsformerna för delkurserna varierar. Se respektive delkursplan. 
För betyget Godkänd på hel Kurs (Gemensam del) ska den studerande ha uppnått målen för 
varje delkurs.  

Betyg 
Vid bedömning används något av uttrycken Godkänd eller Underkänd. För betyget Godkänd 
ska studenten ha uppnått målen för varje delkurs. 

Kurslitteratur 
Kurslitteratur förtecknas på särskild lista. alt. se arbetsplan 



Utbildning: G/Ga/IE 

Kursplan i Gemensam del 
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Kursutvärdering 
Kursen utvärderas summativt vid kursens slut, termins- eller läsårsvis. Övergripande frågor kring 
mål, syfte, kursinnehåll, samarbets- och undervisningsformer bör vara centrala. Viktiga synpunk-
ter och erfarenheter från delkursutvärderingar ska tas upp i kursutvärderingen. Proto-
koll/minnesanteckningar från utvärderingen ska komma utbildningsledningen tillhanda. Utvär-
deringen skall vara offentligt tillgänglig och undertecknad av ansvariga lärare samt förtroendeval-
da studenter. Erfarenheter och synpunkter från utvärderingen ska beaktas och följas upp i nästa 
års kurs. 



Utbildning: G/Ga/IE 

Delkursplan i Gemensam del 
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Att vara lärare 1-4 
 
Fastställd: UR 2004-08-20 
 
Inplacering i utbildningen 
 Kurs: Gemensam del 
 Variant/Inriktning: G/Ga/IE 
 Årskurs/termin: Åk1, 2, 3 och 5 alt. Åk1, 2, 4 och 5 för Ga 
 
Poängtal: Totalt 9p. (Åk1 2p, Åk2 2p, Åk3 2,5p, Åk5 2,5p.) 
 
Förkunskaper: Till åk2–5 krävs godkända resultat på AvL1-3 eller motsvarande kunskaper 

Att vara lärare 1: Samhällsuppdrag och värdegrund 

Mål 
Under delkursen ska den studerande utveckla kunskap om de skolformer där musikundervisning 
förekommer och de villkor som kännetecknar musikläraryrket. Delkursen ska bidra till att den 
studerande får förståelse för musiklärarens olika arbetsuppgifter samt ges möjlighet att reflektera 
över de utmaningar som läraren i musik ställs inför; i relation till sig själv och till yrkesvalet. Ge-
nom träning i olika reflekterande arbetssätt ska delkursen bidra till att utveckla den studerandes 
förmåga att sätta ord på, diskutera och reflektera över samhällets och skolans värdegrund samt bli 
medveten om sina egna och andras värderingar. Vidare ska den studerande erhålla kunskaper om 
hur förändringar såväl i samhället som i musiken kan påverka musikundervisningen och i detta 
sammanhang utveckla kunskap om metodiska val samt musikaliska och pedagogiska redskap. I 
delkursen ska den studerande få kunskap om och tillämpa systematisk dokumentation och analys 
av undervisning samt få möjlighet att öka förståelsen för hur erfarenheter kan utvidga handlings-
utrymmet och ge möjligheter till utveckling av verksamheten 

Innehåll 
– Olika perspektiv på undervisning och lärande 
– Organisation av undervisning, dels på en övergripande nivå i skolan, dels i de arbetsformer 

och arbetssätt lärare väljer 
– Teori om kunskapsbildning med fokus på musikaliska kunskaper 
– Språk som pedagogiskt redskap 
– Etik ur ett lärarperspektiv 
– Utvecklingsarbete och målbeskrivningar  
– Aktiva fältstudier inom olika skolformer 

Att vara lärare 2: Grupprocesser. Om lärande och samspel i grupp 

Mål 
Delkursen ska bidra till att den studerande utvecklar förståelse för vikten av en väl fungerande 
kommunikation mellan människor samt fördjupar sin kompetens i att samarbeta. Delkursen ska 
ge den studerande goda kunskaper om gruppsykologiska mekanismer, om ledarskapets betydelse 
för pedagogisk verksamhet och om hur ett konstruktivt samarbete kan utformas på alla nivåer. 
Vidare ska delkursen ge kunskap om olika modeller och synsätt i arbete med elevinflytande samt 
ge den studerande möjlighet att utveckla sitt förhållningssätt till att hantera konflikter. 
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Innehåll 
– Socialt samspel mellan människor i olika sammanhang 
– Gruppsykologiska övningar 
– Konfliktlösningsmodeller; mobbning etc 
– Kommunikation; ledarskap, kroppsspråk etc 
– Elevinflytande 
– Lärarens olika roller och rollkonflikter 
– Utvecklingssamtalets innehåll och genomförande 
– Genusperspektiv på de ingående ämnena för den kommande yrkesrollen 

 
Innehållet i delkursen Att vara lärare samordnas med delkursen Seminarieserien 

Att vara lärare 3: Mål och ideologi 

Mål 
Under delkursen ska den studerande skaffa sig fördjupade kunskaper om samhällsuppdrag och 
värdegrund för den obligatoriska skolan och andra skolformer. Genom god kunskap om skola 
och undervisning i ett historiskt och ideologiskt perspektiv, alternativa pedagogiska riktningar, 
studier av styrande dokument och lokala arbetsplaner ska den studerande utveckla sin förmåga att 
arbeta med skolans och undervisningens mål och utveckling samt utvärdering och resultatbe-
dömning. 

Innehåll 
– Skolhistorik 
– Styrdokument för olika skolformer 
– Målrelaterat arbete, resultatbedömning och utvärdering av undervisning  
– Elev och föräldrakontakter, mentorskap, individuell studieplan/uppföljning 
– Utvecklandet av en egen idealskola 
– Alternativa pedagogiska riktningar 
– Interkulturella frågor 

 
Innehållet i delkursen Att vara lärare samordnas med delkursen Seminarieserien 

Att vara lärare 4: Läraryrkets villkor och möjligheter 

Mål 
Under delkursen ska den studerande utveckla fördjupade kunskaper om läraryrkets villkor och 
om lärarens rättigheter och skyldigheter enligt skollagen. Studenten ska också få inblick i arbets-
marknadens regler för olika anställningsförhållanden och få beredskap för att som nyanställd ta 
aktiv del i skolans olika arbetsuppgifter. Genom kontakter med verksamma yrkesföreträdare ska 
den studerande skaffa sig kunskaper om hur man som lärare aktivt medverkar i en utveckling av 
yrkesrollen och verksamhetsfältet. 

Innehåll 
– Läraren och lagen 
– Att anställas och vara anställd 
– Föreläsare från olika skolor, fackliga förbund m.fl.  
– Skolutveckling. Utveckling av yrkets och dess olika verksamhetsfält 

 
Innehållet i delkursen Att vara lärare samordnas med delkursen Seminarieserien 
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Undervisningens genomförande 
Delkurserna genomförs i form av litteraturstudier, seminarier, föreläsningar, diskussioner, pro-
blembaserade uppgifter, projektstudier och praktiska arbetssätt i grupp eller individuellt. 

Examination 
Muntliga, skriftliga och musikaliska redovisningar sker fortlöpande under delkurserna. Delkur-
serna avslutas med en skriftlig eller muntlig tentamen. 

Betygsgrader 
Som betyg används Godkänd eller Underkänd 

Kurslitteratur 
Kurslitteratur förtecknas på särskild lista. alt. se arbetsplan 

Delkursutvärdering 
Lärare och studerande väljer den form av utvärdering som lämpar sig bäst för delkursen. Detta 
kan ske som formativ (löpande) utvärdering där resultatet direkt kan påverka pågående undervis-
ning och skapa dialog om lärande mellan lärare och studerande och/eller summativ utvärdering 
som genomförs efter avslutad delkurs och kan vara skriftlig eller muntlig. Resultatet av en skrift-
lig utvärdering ska återkopplas till de studerande. 
Frågor kring mål, innehåll och undervisningsformer bör vara centrala. Viktiga synpunkter och 
erfarenheter från delkursutvärderingar ska tas upp i kursutvärderingen. Ansvaret för att utvärde-
ring kommer till stånd ligger hos undervisande lärare. Erfarenheter och synpunkter från utvärde-
ringen ska beaktas och följas upp i nästa års delkurs. 
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Verksamhetsförlagd utbildning – VFU, introducerande fältstu-
dier 
 
Fastställd: UR 2003-09-17 
 
Inplacering i utbildningen 
 Kurs: Gemensam del  
 Variant/Inriktning: G/Ga/IE 
 Årskurs/termin: Åk1 
 
Poängtal: 1p. 

Mål 
Efter genomgången delkurs ska den studerande ha 

– skaffa sig information och orientering om olika yrkesroller inom musikundervisning 
– reflekterat över sitt yrkesval och sitt intresse för läraruppgiften 
– skaffa sig en första inblick i hur undervisning och lärarsituationen påverkas av olika ramfak-

torer 

Innehåll 
Auskultationer inom olika skolformer där anteckningar föres i dagboksform 

Undervisningens genomförande 
Aktiva auskultationer under fyra fältdagar inom olika skolformer, med skriftlig dokumentation 
och reflektion. 

Examination 
Delkursen examineras vid särskilt seminarium 

Betygsgrader 
Som betyg används Godkänd eller Underkänd 

Kurslitteratur 
Kurslitteratur förtecknas på särskild lista (se arbetsplan) 

Delkursutvärdering 
Lärare och studerande väljer den form av utvärdering som lämpar sig bäst för delkursen. Detta 
kan ske som formativ (löpande) utvärdering där resultatet direkt kan påverka pågående undervis-
ning och skapa dialog om lärande mellan lärare och studerande och/eller summativ utvärdering 
som genomförs efter avslutad delkurs och kan vara skriftlig eller muntlig. Resultatet av en skrift-
lig utvärdering ska återkopplas till de studerande. 
Frågor kring mål, innehåll och undervisningsformer bör vara centrala. Viktiga synpunkter och 
erfarenheter från delkursutvärderingar ska tas upp i kursutvärderingen. Ansvaret för att utvärde-
ring kommer till stånd ligger hos undervisande lärare. Erfarenheter och synpunkter från utvärde-
ringen ska beaktas och följas upp i nästa års delkurs. 
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Musikdramatiskt projekt 
 
Fastställd: UR 2003-03-12 
 
Inplacering i utbildningen 
 Kurs: Gemensam del 
 Variant/Inriktning: G/Ga/IE 
 Årskurs/termin: Åk1 
 
Poängtal: 2p. 

Mål 
Efter genomgången delkurs ska den studerande 

– genom ett aktivt experimentellt och kreativt förhållningssätt tränat sig i att organisera, 
genomföra och efterarbeta en musikdramatisk föreställning 

– utvecklat förmåga att arbeta självständigt i en kollektiv process 
– fått kunskap om hur olika discipliner i utbildningen samverkar 
– skaffat sig kunskaper och erfarenheter som är till gagn vid genomförandet av liknande pro-

jekt i den kommande yrkesrollen 

Innehåll 
– efter givna förutsättningar planera, skapa och inför en publik genomföra en föreställning 

med text, musik, dramatik, sång, dans m.m. i en dramatisk form som gruppen tillsammans 
kommit fram till 

– föreläsningar, workshops och gästlärare 
– olika projekt modeller 
– drama- och ledarskapsövningar 

Undervisningens genomförande 
Arbetet startar med tvärvetenskapliga studier i form av temaföreläsningar och workshops under 
en projektvecka på höstterminen i åk1. Därefter följer några uppföljande möten i stormötesform 
parallellt med arbete i mindre enheter/grupper. Samordning mellan gruppernas arbete sker under 
stormötena samt i en mindre samordningsgrupp. I de mindre grupperna förbereds den musik-
dramatiska föreställningen med bl.a. komponerande och manusskrivande. Arbetet kulminerar 
under en projektvecka på vårterminen då hela föreställningen görs klar och framförs. Därefter 
sker en utvärdering. Se vidare PM. 

Examination 
Aktivt deltagande i delkursen 

Betygsgrader 
Som betyg används Godkänd eller Underkänd 

Kurslitteratur 
Kurslitteratur förtecknas på särskild lista. alt. se arbetsplan 
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Delkursutvärdering 
Lärare och studerande väljer den form av utvärdering som lämpar sig bäst för delkursen. Detta 
kan ske som formativ (löpande) utvärdering där resultatet direkt kan påverka pågående undervis-
ning och skapa dialog om lärande mellan lärare och studerande och/eller summativ utvärdering 
som genomförs efter avslutad delkurs och kan vara skriftlig eller muntlig. Resultatet av en skrift-
lig utvärdering ska återkopplas till de studerande. 
Frågor kring mål, innehåll och undervisningsformer bör vara centrala. Viktiga synpunkter och 
erfarenheter från delkursutvärderingar ska tas upp i kursutvärderingen. Ansvaret för att utvärde-
ring kommer till stånd ligger hos undervisande lärare. Erfarenheter och synpunkter från utvärde-
ringen ska beaktas och följas upp i nästa års delkurs. 
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VFU – Skolkonsertprojekt 
Musikhögskolan flyger 
 
Fastställd: UR 2003-03-12 
 
Inplacering i utbildningen 
 Kursområde: Gemensam del 
 Variant/Inriktning: G/Ga/IE 
 Årskurs/termin: Åk2 
 
Poängtal: 1,5p. 

Mål 
Efter genomgången delkurs ska den studerande 

– ha förvärvat erfarenheter av och kunskaper om hur skolkonserter för grundskolans olika åld-
rar kan utformas och genomföras 

– ha fått erfarenhet av att självständigt i en projektgrupp arbeta fram en musikproduktion för 
en speciell målgrupp 

– vara medveten om och kunna tillämpa grundläggande praktiska kunskaper om kommunika-
tionens betydelse i skolkonsertsituationen 

– fått möjlighet att stärka sin musikeridentitet 

Innehåll 
Skolkonsertprojektet - Musikhögskolan flyger introduceras med en presentation av innehåll, 
uppläggning och gruppindelning. För att underlätta processen från idé till färdigt program erhål-
ler respektive grupp handledning i 

– att bygga upp ett program utifrån musiken 
– rörelsen/kommunikationen på scenen 
– att kommunicera med publiken 
– att dramatisera 
– att använda tekniska hjälpmedel utifrån produktionens behov 

Undervisningens genomförande 
– två förberedande möten i storgrupp 
– med utgångspunkt i respektive grupps behov ges handledning före och under projektvecka 1 
– under projektvecka 1 genomförs repetitioner, nödvändigt organisatoriskt arbete inför pro-

jektvecka 2 samt generalrepetition 
– under projektvecka 2 genomförs en turné samt en utvärdering 

Examination 
Examination sker fortlöpande under konsertprojektet 

Betygsgrader 
Som betyg används Godkänd eller Underkänd 
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Delkursutvärdering 
Lärare och studerande väljer den form av utvärdering som lämpar sig bäst för delkursen. Detta 
kan ske som formativ (löpande) utvärdering där resultatet direkt kan påverka pågående undervis-
ning och skapa dialog om lärande mellan lärare och studerande och/eller summativ utvärdering 
som genomförs efter avslutad delkurs och kan vara skriftlig eller muntlig. Resultatet av en skrift-
lig utvärdering ska återkopplas till de studerande. 
Frågor kring mål, innehåll och undervisningsformer bör vara centrala. Viktiga synpunkter och 
erfarenheter från delkursutvärderingar ska tas upp i kursutvärderingen. Ansvaret för att utvärde-
ring kommer till stånd ligger hos undervisande lärare. Erfarenheter och synpunkter från utvärde-
ringen ska beaktas och följas upp i nästa års delkurs. 
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Interkulturellt projekt 
 
Fastställd: UR 2003-03-12 
 
Inplacering i utbildningen 
 Kurs: Gemensam del 
 Variant/Inriktning: G/Ga/IE 
 Årskurs/termin: Åk3 alt. Åk4 för Ga 
 
Poängtal: 1p. 

Mål 
Efter genomgången delkurs ska den studerande ha 

– förvärvat erfarenheter av att med musicerande som medel utveckla interkulturell förståelse, 
det vill säga förmåga att kommunicera över kulturella gränser och att på djupet lyssna till 
varandra 

– utvecklat förmåga att reflektera över sina egna kulturella utgångspunkter, samt förmåga att 
skifta perspektiv till andra kulturers ”koder” 

– utvecklat kunskaper och färdigheter för att som musiklärare bättre kunna förstå och kunna 
möta elever med olika kulturell bakgrund. 

– erfarenhet av praktiskt musikaliskt arbete med en ”främmande kulturs musik” 

Innehåll 
I delkursen behandlas aktuell forskning kring mångkulturell undervisning och musikens plats i 
ett mångkulturellt samhälle. I delkursen ingår en teoretisk del om fem lektionstillfällen som fun-
gerar som förberedelse för själva projektveckan. I den teoretiska delen ingår även fältbesök i 
Malmö, till exempel till Drömmarnas Hus på Rosengård. 

Undervisningens genomförande 
Delkursen innehåller varierande arbetsformer. Förberedelserna sker mestadels i seminarieform 
och genom fältbesök. Själva projektveckan ledd av musiker från ”främmande kulturer” som i 
grupper av varierande storlek självständigt, eller i samarbete med de andra grupperna, arbetar mot 
den avslutande konserten. Projektveckan är på heltid, och avslutas med en lunchkonsert eller 
kvällskonsert under fredagen. Under projektveckan lär sig gruppen något om det aktuella landets 
eller kulturens historia och sociala förhållanden, men tonvikten ligger på praktiskt musicerande. 

Examination 
Examination sker dels genom en skriftlig redovisning av litteratur och dels genom den avslutande 
konserten. 

Betygsgrader 
Som betyg används Godkänd eller Underkänd 

Kurslitteratur 
Se aktuell arbetsplan 
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Delkursutvärdering 
Lärare och studerande väljer den form av utvärdering som lämpar sig bäst för delkursen. Detta 
kan ske som formativ (löpande) utvärdering där resultatet direkt kan påverka pågående undervis-
ning och skapa dialog om lärande mellan lärare och studerande och/eller summativ utvärdering 
som genomförs efter avslutad delkurs och kan vara skriftlig eller muntlig. Resultatet av en skrift-
lig utvärdering ska återkopplas till de studerande. 
Frågor kring mål, innehåll och undervisningsformer bör vara centrala. Viktiga synpunkter och 
erfarenheter från delkursutvärderingar ska tas upp i kursutvärderingen. Ansvaret för att utvärde-
ring kommer till stånd ligger hos undervisande lärare. Erfarenheter och synpunkter från utvärde-
ringen ska beaktas och följas upp i nästa års delkurs. 
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Seminarieserien 
 
Fastställd: UR 2004-08-20 
 
Inplacering i utbildningen 
 Kurs: Gemensam del 
 Variant/Inriktning: G/Ga/IE 
 Årskurs/termin: Åk2, 3 och 5 alt. Åk 2, 4 och 5 för Ga. 
 
Poängtal: 3,5p. (Åk2 0,5p, Åk3 1,5p, Åk5 1,5p.) 

Mål 
Under seminarieserien ska studenterna fördjupa frågeställningar i en gemensam diskussion. Seri-
en är starkt knuten till delkurserna Att vara lärare 2, 3 och 4 genom att studenterna bearbetar 
delkursernas innehåll ur olika kunskapsperspektiv. Seminarieserien har också som mål att studen-
terna skall möta olika arbetsformer. Studenterna ska analysera och diskutera egna och gemen-
samma observationer och erfarenheter från den verksamhetsförlagda utbildningen och utbild-
ningen inom Musikhögskolan. 

Innehåll 
Innehållet är flerdisciplinärt och syftar till att ge perspektiv över ämnesgränser och/eller på aktuell 
debatt om skola och lärande. Studenterna får möta representanter från det praxisnära fältet och 
nya nationella och internationella forskningsrön. Seminarieserien ska ses som ett kunskapscent-
rum där nya idéer om lärande och lärarroll kan utvecklas. 

Undervisningens genomförande 
Seminarieserien är en arbetsform. Lärare från Musikhögskolan är seminarieledare. Föreläsningar 
kan förekomma men förutsättningen är deltagarnas aktiva medverkan i samspel med de inbjudna 
gäster som ingår i seminarieserien. En seminarieserie omfattar 3-6 mötestillfällen under en termin 
och de flesta ligger på eftermiddags- och kvällstid. 

Examination 
Examination kopplas till de tentamens- och skrivuppgifter som förekommer i Att vara lärare 
delkurserna. 

Betygsgrader 
Som betyg används Godkänd eller Underkänd 

Kurslitteratur 
Se delkurserna i Att vara lärare 

Delkursutvärdering 
Lärare och studerande väljer den form av utvärdering som lämpar sig bäst för delkursen. Detta 
kan ske som formativ (löpande) utvärdering där resultatet direkt kan påverka pågående undervis-
ning och skapa dialog om lärande mellan lärare och studerande och/eller summativ utvärdering 
som genomförs efter avslutad delkurs och kan vara skriftlig eller muntlig. Resultatet av en skrift-
lig utvärdering ska återkopplas till de studerande. 
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Frågor kring mål, innehåll och undervisningsformer bör vara centrala. Viktiga synpunkter och 
erfarenheter från delkursutvärderingar ska tas upp i kursutvärderingen. Ansvaret för att utvärde-
ring kommer till stånd ligger hos undervisande lärare. Erfarenheter och synpunkter från utvärde-
ringen ska beaktas och följas upp i nästa års delkurs. 
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VFU – Förskoleprojekt 
 
Fastställd: UR 2003-03-12 
 
Inplacering i utbildningen 
 Kurs: Gemensam del 
 Variant/Inriktning: G/Ga/IE 
 Årskurs/termin: Åk2 
 
Poängtal: 1p. 

Mål 
Efter genomgången delkurs ska den studerande 

– genom projektet ha tillgodogjort sig kunskap om och orienterat sig om förskolan som arbets-
fält 

– ha utvecklat sin förmåga till kommunikation med förskolebarn genom musik, rörelse och 
drama 

Innehåll 
– kortfattad teoretisk genomgång av förskolebarns utveckling när det gäller rörelse, sinnen, lek, 

tänkande och språk 
– genomgång av hur barnomsorgen fungerar 
– uppläggning och genomförande av musikstunder med förskolebarn 
– videoupptagning av musikstunderna och utvärdering i storgrupp 

Undervisningens genomförande 
Projektet genomförs i form av seminarier och grupparbete på Musikhögskolan och ute på försko-
lan. 

Examination 
Godkänt betyg förutsätter obligatorisk närvaro och aktivt deltagande i diskussioner och praktiskt 
musicerande. Examination sker fortlöpande. 

Betygsgrader 
Som betyg används Godkänd eller Underkänd 

Kurslitteratur 
Sångböcker som är relevanta i anslutning till projektets syften. 

Delkursutvärdering 
Lärare och studerande väljer den form av utvärdering som lämpar sig bäst för delkursen. Detta 
kan ske som formativ (löpande) utvärdering där resultatet direkt kan påverka pågående undervis-
ning och skapa dialog om lärande mellan lärare och studerande och/eller summativ utvärdering 
som genomförs efter avslutad delkurs och kan vara skriftlig eller muntlig. Resultatet av en skrift-
lig utvärdering ska återkopplas till de studerande. 
Frågor kring mål, innehåll och undervisningsformer bör vara centrala. Viktiga synpunkter och 
erfarenheter från delkursutvärderingar ska tas upp i kursutvärderingen. Ansvaret för att utvärde-
ring kommer till stånd ligger hos undervisande lärare. Erfarenheter och synpunkter från utvärde-
ringen ska beaktas och följas upp i nästa års delkurs. 
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Informations och kommunikationsteknik (IKT) i undervisning-
en 
 
Fastställd: UR 2003-09-17 
 
Inplacering i utbildningen 
 Kurs: Gemensam del 
 Variant/Inriktning: G/Ga/IE 
 Årskurs/termin: Åk4 alt Åk5 för Ga 60p. 
 
Poängtal: 1p. 

Mål 
Efter genomgången delkurs ska den studerande 

– kunna använda datorn som hjälpmedel för att producera undervisningsmaterial 
– kunna använda IKT som ett pedagogiskt hjälpmedel i undervisningen 
– ha kunskaper om hur man använder Internet som informationskälla och för publicering av 

musik och undervisningsmaterial 
– kunna använda synthesizern som ett redskap i undervisningen 

Innehåll 
– läromedelsproduktion med integrering av text, notbilder, ackordanalys och tabulatur 
– granskning av digitala läromedel 
– presentationsteknik med bild, text och ljud 
– Internet som informationskälla för text, ljud och bild 
– regler för upphovsrätt 
– arbetssätt med synthesizer och dator i yrkesrollen 
– synthesizer som ensembleinstrument 

Undervisningens genomförande 
Delkurserna genomförs i form av litteraturstudier, seminarier, diskussioner, problembaserade 
uppgifter, projektstudier och praktiska arbetssätt i grupp eller individuellt. 

Examination 
Muntliga, skriftliga och musikaliska redovisningar sker fortlöpande under delkursen. Delkursen 
avslutas med en skriftlig eller muntlig tentamen. 

Betygsgrader 
Som betyg används Godkänd eller Underkänd 

Kurslitteratur 
Kurslitteratur förtecknas på särskild lista. alt. se arbetsplan 

Delkursutvärdering 
Lärare och studerande väljer den form av utvärdering som lämpar sig bäst för delkursen. Detta 
kan ske som formativ (löpande) utvärdering där resultatet direkt kan påverka pågående undervis-
ning och skapa dialog om lärande mellan lärare och studerande och/eller summativ utvärdering 
som genomförs efter avslutad delkurs och kan vara skriftlig eller muntlig. Resultatet av en skrift-
lig utvärdering ska återkopplas till de studerande. 
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Frågor kring mål, innehåll och undervisningsformer bör vara centrala. Viktiga synpunkter och 
erfarenheter från delkursutvärderingar ska tas upp i kursutvärderingen. Ansvaret för att utvärde-
ring kommer till stånd ligger hos undervisande lärare. Erfarenheter och synpunkter från utvärde-
ringen ska beaktas och följas upp i nästa års delkurs. 
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