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Ackordinstrument	gitarr	
Ämneslärarutbildning	Gy,	inriktning:	instrumental	/	ensemble		

Inplacering	i	kurs	
Kurskod: LAMB12, LAMB 22, LAMB32, LAMB42,  LAME30, 
LAME40, LAMB 36, LAMB 45 

Termin	 1 - 4 

Beslutad	av	UN	den	 2012-08-24 

Mål	
Efter	genomgången	kurs	ska	den	studerande	

− visa	goda	färdigheter	i	olika	typer	av	ackompanjemang	på	gitarr	
− ha	en	grundrepertoar	på	gitarr	som	kan	användas	direkt	i	yrkesrollen	
− kunna	spela	melodier	och	enklare	flerstämmig	musik	efter	noter	
− ha	god	förmåga	att	realisera	ackordanalys	på	gitarr	

Kursinnehåll	
− högerhandsteknik:	fingerspel	och	slagackompanjemang	med	fingrar	eller	plektrum	
− vänster	hand:	greppteknik	i	ackordspel,	barréteknik	
− andra	gitarrstämningar,	så	kallad	“open	tuning”	
− grundläggande	skalteknik	
− enklare	prima	vistaspel	
− god	förmåga	att	läsa	tabulatur	
− instudering	av	noterad,	flerstämmig	musik	
− egen	specialisering	enligt	planering	som	utformas	i	samråd	mellan	lärare	och	student	

Undervisning,	arbetssätt	och	examination	
Undervisningen	sker	enskilt,	men	viss	undervisning	kan	ske	i	grupp	
Progressionen	 i	 undervisningen	 tillåts	 variera	 efter	 den	 studerandes	 individuella	
förutsättningar.	
Det	 huvudsakliga	 arbetet	 utgörs	 av	 studentens	 individuella	 övning,	 med	 lektionerna	 som	
startpunkt,	stimulans	och	redovisningstillfälle.	
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Examination	och	bedömning	sker	fortlöpande	under	lektionernas	gång.	

Litteratur	och	övriga	läromedel	
Noter,	speciallitteratur	och	inspelningar	(CD,	Spotify,	YouTube	m	fl)	utgör	kurslitteratur	

Delkursutvärdering	
Kursen	utvärderas	formativt	och	till	vissa	delar	summativt	vid	kursens	slut.	Övergripande	frågor	
kring	 mål,	 kursinnehåll,	 samarbets-	 och	 undervisningsformer	 bör	 vara	 centrala.	 Viktiga	
synpunkter	 och	 erfarenheter	 från	 delkursutvärderingar	 ska	 tas	 upp	 i	 kursutvärderingen.	
Erfarenheter	och	synpunkter	från	utvärderingen	ska	beaktas	och	följas	upp	i	nästa	års	kurs.	

Ackordinstrument	Piano		
Ämneslärarutbildning	Gy,	inriktning:	instrumental	/	ensemble	/	arr.komp	/	kör	/	rytmik	

Inplacering i kurs 

Kurskod: LAMB12, LAMB 22, LAMB32, LAMB42 / LAME30, 
LAME40, LAMB 36, LAMB 45 
 

Termin 1	-	4	

Beslutad av UN den 2012-08-24 

Mål	
Efter	genomgången	delkurs	ska	den	studerande	ha	

− utvecklat	sin	förmåga	att	använda	pianot	i	olika	sammanhang	såväl	inom	utbildningen	
som	i	yrkeslivet.	Delkursen	ska	därigenom	bidra	till	att	den	studerandes	skicklighet	i	olika	
undervisnings-	och	ensemblesituationer	förstärks		

− kunna	ackompanjera	på	ett	engagerande	och	obehindrat	sätt	inom	olika	genrer	med	
inriktning	mot	den	studerandes	huvudinstrument	och	profil	

− kunna	ackompanjera	enklare	noterade	vokala	och	instrumentala	stycken		
− uppnått	en	sådan	pianistisk	färdighet	och	stilkänsla	som	krävs	för	de	blivande	
yrkesrollerna	

Kursinnehåll	
Undervisningen	 ska	 ha	 en	 tydlig	 inriktning	 mot	 den	 studerandes	 eget	 huvudinstrument	 och	
profil	vad	gäller	repertoar,	genrer	m.m.	

Gehörsspel		
− ackompanjemang	i	olika	genrer		
− grundläggande	melodispel		
− enklare	a	prima	vistaspel	efter	ackordbeteckningar		
− enklare	transponering	av	ackompanjemang	efter	ackordbeteckningar	
− för	studerande	med	jazz-	eller	rockprofil	tillkommer	kännedom	om	spel	i	kompgrupp	
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Notspel		
− instudering	av	ackompanjemang	och	enklare	pianomusik,	varvid	vikt	lägges	vid	såväl	
instuderingsteknik,	memorering	och	analysförmåga	som	konstnärlig	gestaltning		

− enklare a prima vistaspel  
− spel med reducering av notbild 

Kommentar:	 För	 GY-studerande	 med	 jazz-,	 rock-,	 folkmusik-	 eller	 rytmikinriktning	 ska	
tyngdpunkten	i	delkursen	läggas	på	gehörsspel.	

Undervisning	och	examination	
Enskild	 undervisning.	 Andra	 former	 som	 parvis	 och	 gruppundervisning	 kan	 förekomma.	 Den	
exakta	 progressionen	 tillåts	 variera	 utifrån	 studentens	 individuella	 förutsättningar	 för	 att	
åstadkomma	en	optimal	utveckling.	 Innehållet	 fördelas	över	 terminerna	enligt	ett	avtal	mellan	
lärare	och	student.	

Litteratur	och	övriga	läromedel	
Noter,	litteratur,	inspelningar	och	övrigt	material	som	är	relevant	i	anslutning	till	kursens	syften	
och	innehåll	utgör	kurslitteratur.	

Delkursutvärdering	
Kursen	utvärderas	formativt	och	till	vissa	delar	summativt	vid	kursens	slut.	Övergripande	frågor	
kring	 mål,	 kursinnehåll,	 samarbets-	 och	 undervisningsformer	 bör	 vara	 centrala.	 Viktiga	
synpunkter	 och	 erfarenheter	 från	 delkursutvärderingar	 ska	 tas	 upp	 i	 kursutvärderingen.	
Erfarenheter	och	synpunkter	från	utvärderingen	ska	beaktas	och	följas	upp	i	nästa	års	kurs.	
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Akustik	och	inspelning	
	Ämneslärarutbildning	Gy,	inriktning:	instrumental	/	ensemble	/	arr.komp	/	kör	/	rytmik	

Inplacering i kurs  
 
Kurskod: LAMB22 , LAME20 

Termin  2 

Beslutad av UN den 2012-08-24  ändrad 2015-06-15 

Mål	
Efter	avslutad	delkurs	ska	den	studerande	

− visa	kunskaper	och	praktiska	färdigheter	i	att	använda	dator,	ljudkort	och	annan	
inspelningsutrustning		

− visa	kunskaper	om	ljud	och	dess	former/spektra	och	akustiska	beteenden	
− visa	kunskaper	om	grundläggande	akustik	och	mikrofonteknik	
− visa	grundläggande	färdigheter	i	ljud-	och	MIDI-editering	
− vara	medveten	om	hur	människor	uppfattar	ljud	samt	hur	man	undviker	hörselskador	
− kunna	göra	audio-	och	MIDI-inspelningar	
− ha	skaffat	sig	erfarenhet	av	praktiskt	handhavande	av	datorer,	synthesizer,	ljudeditering	
och	inspelningsteknik	via	sequencerprogram	

Kursinnehåll	
− inspelningshistorik	
− akustiska	grundbegrepp	
− mikrofontyper,	konstruktioner	och	karaktärer	
− laborationer	med	uppkoppling	och	inställning	av	PA-anläggning	
− grundläggande	hantering	av	sequencerprogram	
− översikt	av	aktuell	inspelningsutrustning	
− hörseln	och	hörselskador	
− praktiska	inspelningsövningar	av	instrument,	sång	och	ensemble	
− praktisk	träning	i	mixning	och	audioexport	
− inspelning	av	MIDI	i	realtid	samt	programmering	via	piano	roll,	step-input	etc.	
− automation	av	audio-	och	midiparametrar	
− import	och	export	av	ljud-	och	MIDI-format	
− bounce/mixdown	av	projekt	i	olika	audioformat	

Undervisning	och	examination	
Gruppundervisning	 med	 12-24	 studerande/grupp	 vid	 föreläsning	 respektive	 4-6	
studerande/grupp	vid	laborationer.		Examination	sker	löpande	samt	med	en	teoretisk	tentamen	
och	en	praktisk	inlämningsuppgift.	
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Litteratur	och	övriga	läromedel	
Kurslitteratur	förtecknas	på	särskild	lista	(se	arbetsplan).	

Delkursutvärdering	
Kursen	utvärderas	formativt	och	till	vissa	delar	summativt	vid	kursens	slut.	Övergripande	frågor	
kring	 mål,	 kursinnehåll,	 samarbets-	 och	 undervisningsformer	 bör	 vara	 centrala.	 Viktiga	
synpunkter	 och	 erfarenheter	 från	 delkursutvärderingar	 ska	 tas	 upp	 i	 kursutvärderingen.	
Erfarenheter	och	synpunkter	från	utvärderingen	ska	beaktas	och	följas	upp	i	nästa	års	kurs.	
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Barn-	och	ungdomskörledning	
	Ämneslärarutbildning	Gy,	inriktning:	instrumental	/	ensemble	/	arr.komp	/	kör	/	rytmik	

Inplacering i kurs 
                             
Kurskod: LAMC31, LAMP52 

Termin 3–4 eller 8 

Beslutad av UN den 2012-08-24  ändrad 2015-06-15 

Delkursmål	
Efter	genomgången	delkurs	ska	den	studerande	ha	tillägnat	sig	kunskaper	om	sång	i	barn-	och	
ungdomskör	vad	beträffar	

− barnröstens	funktion,	omfång,	stämlägen		
− problemröster	
− sångövningar	av	enklare	slag	
− repertoar	av	skilda	svårighetsgrader	för	olika	besättningar	och	stämlägen	(4-19	år)	
− svensk	och	utländsk	repertoar	
− målbrottet	

Kursinnehåll	
− repetitionsteknik	och	varierade	arbetsmetoder	med	inriktning	mot	rytmik	och	sång		
− lektionsplanering	
− sånginstudering	från	huvud-	och	biackordinstrument		
− gehörs-	och	notinstudering	
− enklare	partitur		
− sångövningar	för	barn	och	ungdomar	
− repertoargenomgång		
− egna	arrangemang		
− dirigeringsträning	
− metodiska	diskussioner		
− analys	av	arrangemangsteknik	för	barn-	och	ungdomskör		
− diskussion	kring	klangideal	
− metoder	för	inträdesprov	
− metoder	för	att	förbereda	barn-	och	ungdomskören	för	framträdande	på	scen		
− metoder	för	att	låta	barn-	och	ungdomskörsångarna	aktivt	skapa	och	improvisera	med	
körmusik	

− att	organisera,	bygga	upp	barn-	och	ungdomskörverksamhet,	föräldrakontakt,	konserter	
etc.	
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Undervisning	och	examination	
Delkursen	 innehåller	 varierade	 arbetsformer.	 Dessa	 utvecklas	med	 utgångspunkt	 i	 delkursens	
mål	och	 innehåll	 i	 samverkan	mellan	 lärare	och	 studerande.	Undervisning	enskilt	 och	 i	 grupp.	
Fortlöpande	examination.	

Litteratur	och	övriga	läromedel	
Barn och sång (Gunnel Fagius, Studentlitteratur). Diverse körmusik 

Delkursutvärdering	
Kursen	utvärderas	formativt	och	till	vissa	delar	summativt	vid	kursens	slut.	Övergripande	frågor	
kring	 mål,	 kursinnehåll,	 samarbets-	 och	 undervisningsformer	 bör	 vara	 centrala.	 Viktiga	
synpunkter	 och	 erfarenheter	 från	 delkursutvärderingar	 ska	 tas	 upp	 i	 kursutvärderingen.	
Erfarenheter	och	synpunkter	från	utvärderingen	ska	beaktas	och	följas	upp	i	nästa	års	kurs.	
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Drama		
Ämneslärarutbildning	Gy,	inriktning:	rytmik	

Inplacering i kurs Kurskod: LAMD11 

Termin 1 

Beslutad av UN den 2012-08-24 

Delkursmål	
Efter	genomgången	delkurs	ska	den	studerande	kunna	

− visa	på	hur	drama,	musik	och	rörelse	samspelar	i	en	kommunikativ	kreativ	process	
− improvisera	i	grupp	
− identifiera	möjligheter	och	hinder	som	påverkar	ledarskap,	kommunikation	och	samspel	

Innehåll	
− kommunikationsövningar	genom	lek,	rollspel	och	improvisation	
− reflektion	kring	teori	och	praktik	

Undervisning	och	examination	
Gruppundervisning	
Examination	sker	 i	praktik	och	teori	med	iscensättning	av	provade	gruppskisser,	kontinuerliga	
improvisationer	med	uppföljande	samtal	och	reflektion	

Delkursutvärdering	
Kursen	utvärderas	formativt	och	till	vissa	delar	summativt	vid	kursens	slut.	Övergripande	frågor	
kring	 mål,	 kursinnehåll,	 samarbets-	 och	 undervisningsformer	 bör	 vara	 centrala.	 Viktiga	
synpunkter	 och	 erfarenheter	 från	 delkursutvärderingar	 ska	 tas	 upp	 i	 kursutvärderingen.	
Erfarenheter	och	synpunkter	från	utvärderingen	ska	beaktas	och	följas	upp	i	nästa	års	kurs.	
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Drama		
Ämneslärarutbildning	Gy,	inriktning:	instrumental	/	ensemble	/	arr.komp	/	kör		

Inplacering i kurs Kurskod: LAMB11, LAMB21, LAMC11, LAMC21 

Termin 1 - 2 

Beslutad av UN den 2012-08-24 

Mål	
Efter	genomgången	delkurs	ska	den	studerande	kunna	

− visa	grundläggande	färdigheter	i	estetisk	kommunikation	samt	förståelse	för	hur	
kommunikation	och	ledarskap	fungerar	i	samspel	med	andra	

− visa	förmåga	att	samarbeta	med	andra	i	en	kreativ	process	
− se	samband	mellan	de	olika	delkurserna	och	i	undervisningssituationer	förstå,	tillämpa	
och	muntligen	eller	skriftligen	reflektera	över	ledarrollen	på	en	grundläggande	nivå	

− i	praktisk	tillämpning	av	övningar	visa	på	en	kommunikativ	förmåga	i	mindre	och	större	
grupper	där	föreställningar	och	nya	idéer	prövas	

− identifiera	och	reflektera	över	möjligheter	och	hinder	som	påverkar	kommunikation	och	
lyhört	samspel	

− visa	på	hur	drama,	musik	och	rörelse	samspelar	i	en	kommunikativ	kreativ	process	
− improvisera	i	grupp		

Innehåll	

Termin	1	
Drama-	 och	 rytmikprojekt	 kopplat	 till	arrangering,	 dirigering,	 ensemble,	 estetisk	
kommunikation,	instrumentala	färdigheter,	ledarskap	och	kreativitet	

	Termin	2	
− kommunikations-,	fantasi-	och	sinnesträningsövningar	
− improvisationsövningar	
− rollspel	
− konflikthantering	i	teori	och	praktik	utifrån	dramatiseringar	av	dilemman	
− övningar	i	att	lyfta	fram	och	öppna	upp	för	att	ge	lust	till	elever	att	finna	sin	egen	väg	

Undervisning	och	examination	
Undervisningen	bedrivs	 i	 form	av	 gemensamma	 (grupp-)	 lektioner.	 Gästlärare	 och	workshops	
kan	 förekomma.	 Examinationen	 sker	 fortlöpande	 samt	 vid	 gemensamma	 lektioner	 och	
redovisningar,	 samt	 i	 praktik	 och	 teori	 med	 iscensättning	 av	 provade	 gruppskisser,	
kontinuerliga	improvisationer	med	uppföljande	samtal	och	reflektion.	

Litteratur	och	övriga	läromedel	
Aspelin,	Jonas	(2010),	Sociala	relationer	och	pedagogiskt	ansvar,	Gleerups	
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Erberth,	Bodil	&	Rasmusson,	Viveka	(2007),	Undervisa	i	pedagogiskt	drama,	Studentlitteratur	
Grunbaum,	Anita	(2009),	Lika	och	unika,	Dramapedagogik	om	minoriteter,	Daidalos	
Grysell,	 Tomas	 &	 Winka,	 Katarina	 (2010),	 Gestaltandets	 utmaningar	 -	 Forumaktiviteter	 och	
lärande,	Studentlitteratur	
Grünbaum,	Anita	(2009),	Lika	och	unika	Dramapedagogik	om	minoriteter	
Järleby,	Anders	(2003),	Övningar	för	drama	och	teater,	Pegasus	
Österlind,	Eva	(red.)	(2011),	Drama	–	ledarskap	som	spelar	roll,	Studentlitteratur	

Delkursutvärdering	
Kursen	utvärderas	formativt	och	till	vissa	delar	summativt	vid	kursens	slut.	Övergripande	frågor	
kring	 mål,	 kursinnehåll,	 samarbets-	 och	 undervisningsformer	 bör	 vara	 centrala.	 Viktiga	
synpunkter	 och	 erfarenheter	 från	 delkursutvärderingar	 ska	 tas	 upp	 i	 kursutvärderingen.	
Erfarenheter	och	synpunkter	från	utvärderingen	ska	beaktas	och	följas	upp	i	nästa	års	kurs.	
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Ensemble	folk-	och	världsmusik	
Ämneslärarutbildning	Gy,	inriktning:	instrumental	/	ensemble	/	arr.komp	/	kör	/	rytmik	

Inplacering	i	kurs	

Kurskod: LAMB10, LAMB20, LAMB30, LAMB40, LAMC 10, 
LAMC20, LAMC30, LAMC40, LAMD10, LAMD20, LAMD30, 
LAMD40 

Termin	 1 - 4 

Beslutad	av	UN	
den	 2012-08-24 

Mål	
Efter	genomgången	delkurs	ska	den	studerande	

− ha	god	förmåga	i	spel,	sång	och	dans	i	såväl	traditionella	som	nyare	
folkmusikensembleformer	

− ha	genreförtrogenhet	samt	utvecklat	förmågan	till	samspel	inom	folkmusikgenrens	olika	
former	för	ensemblespel	

− utvecklat	en	god	förståelse	för	folkmusikens	uppförandepraxis	och	flexibilitet	i	
ensembleutövning	samt	förmåga	att	omsätta	dessa	kunskaper	inom	
användbarhetsområden	som	arbete	i	skola,	enskilt	pedagogiskt	arbete	och	konstnärlig	
verksamhet.	

− ha	god	förståelse	för	de	möjligheter	och	likheter	som	finns	mellan	till	synes	skilda	
musikstilar	som	folkmusik	från	olika	länder,	blues/rock	och	använda	dessa	erfarenheter	
inom	den	kommande	yrkesrollen.	

− ha	kunskap	om	olika	sätt	att	komponera	och	arrangera	för	stora	och	små	ensembler	
− ha	färdigheter	att	kunna	utföra	såväl	traditionell	som	nyskapande	folkmusik	på	en	
tillfredställande	konstnärlig	nivå,	hitta	beröringspunkter	mellan	folkmusik	från	olika	delar	
av	världen	samt	mellan	folkmusiken	och	blues/rock/klassisk	musik	m.m.	

− ha	färdigheter	att	självständigt	framställa	spelmaterial	ur	kända	källor	inom	folkmusiken	
− kunna	arrangera	för	såväl	egen	vald	traditionell	stil	som	i	modern	stil	blandat	med	intryck	
− från	den	egna	tidens	musik	
− på	djupet	studerat	växelverkan	mellan	folkmusikens	teori	och	praktik	
− ha	utvecklat	framträdandets	grunder	
− ha	kunskap	om	folkmusikforskning	

Kursinnehåll	
− olika	vokala	traditioner	-	äldre	former,	typ	vallmusik,	balladtradition	och	kopplingar	till	
vokala	former	inom	Norden	

− spelmansmusik	-	äldre	skikt	ca	1700-1850	
− spelmansmusik	-yngre	skikt	ca	1850-1900	och	framåt	
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− jämförande	studier	av	nordisk	folkmusik	
− jämförande	studier	av	europeisk	folkmusik	
− jämförande	studier	av	övrig	folkmusik	
− transkription	av	äldre	traditionsmaterial	
− improvisationsmöjligheter	inom	modal	folkmusik	
− komposition	i	skilda	stilar	
− begreppet	world	music	
− improvisation	
− ensemblespel	och	-ledning	
− självständiga	arbeten	i	arrangering	och	komposition	
− planknings-	och	transkriptionsövningar	
− praktisk	och	teoretisk	instrumentation	
− materialsökande	
− fältarbete	i	form	av	resor	till	olika	arkiv	och	andra	folkmusikinstitutioner	

Undervisning,	arbetssätt	och	examination	
Delkursen	 innehåller	 varierade	 arbetsformer	 som	 utvecklas	 i	 samverkan	 mellan	 lärare	 och	
studerande	med	 utgångspunkt	 från	 syfte	 och	mål	 för	 K1	 i	 samklang	med	 delkursens	mål	 och	
innehåll.	
Gästlärare	ses	som	en	viktig	del	av	undervisningen	inom	ensemble	och	som	en	del	av	ämnets	
profilering.	
Examination	sker	fortlöpande	i	samband	med	undervisningen	och	i	form	av	redovisningar.	Varje	
studerande	skall	leda	framträdande	vid	redovisningstillfällen	i	slutet	av	terminen.	
Redovisningstillfällena	har	form	av	konserter	som	kan	ha	olika	inriktning,	t.	ex.	kyrkokonsert	
med	lokala	kyrkokörer,	samverkan	med	olika	spelmanslag,	med	rockmusiker	i	projektform	eller	
med	den	egna	gruppen	eller	andra	utanför	Musikhögskolan	existerande	ensembler.	
I	examination	av	delkursen	ingår	även	

− skriftlig	redovisning	i	form	av	arrangemang,	kompositioner,	kompositioner	för	skolbruk	
m.m.	

− inspelning	av	material	som	kan	kompletteras	med	skrivet	material	

Delkursen	avslutas	med	ett	slutarbete.	Till	denna	produktion	hör	t.ex.	material	som	studenten	
själv	producerat,	traditionellt	material	som	bottnar	i	den	egna	traditionen	och	såväl	traditionella	
som	 nyare	 instrumentkombinationer.	 Slutarbetet	 kan	 också	 innebära	 att	 leda	
repetitionsarbeten,	producera	textmaterial,	eller	samarbete	med	andra	konstformer/genrer.	
Gästlärarbesöken	 är	 obligatoriska	 och	 lyder	 under	 samma	 regler	 vad	 gäller	 närvaro	 och	
examination	som	ensembleämnet	i	övrigt.	

Litteratur	och	övriga	läromedel	
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	
undervisning	 och	 skapa	 dialog	 om	 lärande	mellan	 lärare	 och	 studerande	 och/eller	 summativ	
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utvärdering	som	genomförs	efter	avslutad	delkurs	och	kan	vara	skriftlig	eller	muntlig.	Resultatet	
av	en	skriftlig	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	
utvärdering	kommer	till	stånd	ligger	hos	undervisande	lärare.	Erfarenheter	och	synpunkter	från	
utvärderingen	ska	beaktas	och	följas	upp	i	nästa	års	delkurs.	
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Ensemble	folk-	och	världsmusik		
Ämneslärarutbildning	Gy,	inriktning:	instrumental	/	ensemble	

Inplacering i kurs Kurskod: LAMP50 

Termin Termin 8 

Beslutad av UN den 2012-08-24 ändrad 2015-06-15 

Mål	
Efter	avslutad	kurs	skall	den	studerande	

− visa	god	förmåga	att	på	hög	konstnärlig	nivå	tillsammans	med	andra	skapa	och	förverkliga	
egna	och	andras	konstnärliga	idéer	och	visioner	inom	folk- och världsmusikområdet	

− visa	mycket	god	förmåga	att	möta	de	krav	som	det	professionella	musiklivet	inom	folk- 
och världsmusikområdet	ställer.		

− visa	förtrogenhet	med	att	musicera	även	inom	andra	musiktraditioner	än	den	studerandes	
huvudtradition.	

− kunna	demonstrera	en	god	förståelse	av	de	många	olika	modeller	för	ensemblespel	som	
utvecklats	i	olika	traditioner	inom	folk- och världsmusik. 

− kunna delta på fördjupad nivå i ensemblespel även på biinstrument (sång eller annat instrument)	
− visa	god	förmåga	att	med	egen	drivkraft	och	disciplin	kunna	ta	ansvar	för	sin	fortsatta	
konstnärliga	utveckling.	

Innehåll	
Praktiskt	musicerande	i	olika	ensembletyper	

Undervisning	och	examination	
Delkursen	utgörs	huvudsakligen	av	gruppundervisning.	Gästlärare	och	workshops	förekommer	
regelbundet.	Fortlöpande	formativ	examination	blandas	med	redovisningar	och	konserter. 

Betyg	
Vid	bedömning	används	något	av	betygen	Godkänd	eller	Underkänd.		

Litteratur	och	övriga	läromedel	
Egna	kompositioner	samt	material	som	läraren	finner	lämpligt.		

Delkursutvärdering	
Kursen	utvärderas	formativt	och	till	vissa	delar	summativt	vid	kursens	slut.	Övergripande	frågor	
kring	 mål,	 kursinnehåll,	 samarbets-	 och	 undervisningsformer	 bör	 vara	 centrala.	 Viktiga	
synpunkter	 och	 erfarenheter	 från	 delkursutvärderingar	 ska	 tas	 upp	 i	 kursutvärderingen.	
Erfarenheter	och	synpunkter	från	utvärderingen	ska	beaktas	och	följas	upp	i	nästa	års	kurs.	
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 Ensemble	Jazz	
	Ämneslärarutbildning	Gy,	inriktning:	instrumental	/	ensemble	/	arr.komp	/	kör	/	rytmik	

Inplacering i kurs Kurskod: LAMB10 

Termin 1 

Beslutad av UN den 2012-08-24 ändrad 2015-06-15 

Mål	
Efter	avslutad	kurs	skall	den	studerande	

− visa	grundläggande	färdigheter	i	att	musicera	i	olika	ensembleformer,	i	synnerhet	vad	
gäller	kommunikation	och	samspel		

− visa	på	grundläggande	orientering	i	jazzens	harmonik,	såväl	gehörsmässigt	som	teoretiskt	
− visa	grundläggande	kännedom	om	väsentlig	repertoar	inom	improvisationsområdet	

Kursinnehåll	
Praktiskt	musicerande	i	olika	ensembletyper	

Undervisning	och	examination	
Delkursen	utgörs	huvudsakligen	av	gruppundervisning.	Gästlärare	och	workshops	förekommer	
regelbundet.	Fortlöpande	examination	blandas	med	redovisningar	och	konserter. 

Litteratur	och	övriga	läromedel	
Egna	kompositioner	samt	material	som	läraren	finner	lämpligt.	

Delkursutvärdering	
Kursen	utvärderas	formativt	och	till	vissa	delar	summativt	vid	kursens	slut.	Övergripande	frågor	
kring	 mål,	 kursinnehåll,	 samarbets-	 och	 undervisningsformer	 bör	 vara	 centrala.	 Viktiga	
synpunkter	 och	 erfarenheter	 från	 delkursutvärderingar	 ska	 tas	 upp	 i	 kursutvärderingen.	
Erfarenheter	och	synpunkter	från	utvärderingen	ska	beaktas	och	följas	upp	i	nästa	års	kurs.	
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Ensemble	Jazz		
Ämneslärarutbildning	Gy,	inriktning:	instrumental	/	ensemble	/	arr.komp	/	kör	/	rytmik	

Inplacering i kurs Kurskod: LAMB20 

Termin 2 

Beslutad av UN den 2012-08-24 ändrad 2015-06-15 

Mål	
Efter	avslutad	kurs	skall	den	studerande	

− visa	fördjupade	färdigheter	i	att	musicera	i	olika	ensembleformer,	i	synnerhet	vad	gäller	
kommunikation	och	samspel	

− visa	på	fördjupad	orientering	i	jazzens	harmonik,	såväl	gehörsmässigt	som	teoretiskt	
− visa	god	kännedom	om	väsentlig	repertoar	inom	improvisationsområdet	
− visa	grundläggande	förståelse	för	hur	man	i	samarbete	med	andra	improvisationsmusiker	
löser	de	musikaliska	frågeställningar	man	som	improvisationsmusiker	ställs	inför	

Kursinnehåll	
Praktiskt	musicerande	i	olika	ensembletyper	

Undervisning	och	examination	
Delkursen	utgörs	huvudsakligen	av	gruppundervisning.	Gästlärare	och	workshops	förekommer	
regelbundet.	Fortlöpande	examination	blandas	med	redovisningar	och	konserter.  

Betyg	
Vid	bedömning	används	något	av	betygen	Godkänd	eller	Underkänd.		

Litteratur	och	övriga	läromedel	
Egna	kompositioner	samt	material	som	läraren	finner	lämpligt.	

Delkursutvärdering	
Kursen	utvärderas	formativt	och	till	vissa	delar	summativt	vid	kursens	slut.	Övergripande	frågor	
kring	 mål,	 kursinnehåll,	 samarbets-	 och	 undervisningsformer	 bör	 vara	 centrala.	 Viktiga	
synpunkter	 och	 erfarenheter	 från	 delkursutvärderingar	 ska	 tas	 upp	 i	 kursutvärderingen.	
Erfarenheter	och	synpunkter	från	utvärderingen	ska	beaktas	och	följas	upp	i	nästa	års	kurs.	
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Ensemble	Jazz		
Ämneslärarutbildning	Gy,	inriktning:	instrumental	/	ensemble	/	arr.komp	/	kör	/	rytmik	

Inplacering i kurs Kurskod: LAMB30 

Termin 3 

Beslutad av UN den 2012-08-24 ändrad 2015-06-15 

Mål	
Efter	avslutad	kurs	skall	den	studerande	

− visa	förståelse	för	hur	man	tillsammans	med	andra	skapar	och	förverkligar	egna	och	
andras	konstnärliga	idéer	och	visioner	inom	improvisationsområdet	

− visa	utvecklad	förståelse	för	hur	man	i	samarbete	med	andra	improvisationsmusiker	löser	
de	musikaliska	frågeställningar	man	som	improvisationsmusiker	ställs	inför	

− visa	mycket	god	kännedom	om	väsentlig	repertoar	inom	improvisationsområdet	
− visa	grundläggande	förståelse	för	de	krav	som	det	professionella	musiklivet	inom	
improvisationsområdet	ställer		

− visa	utvecklad	förståelse	för	hur	man	med	egen	drivkraft	och	disciplin	kan	ta	ansvar	för	
sin	fortsatta	konstnärliga	utveckling	

− visa	grundläggande	förståelse	för	hur	man	med	reflektionens	insikt	och	öppenhet	inför	sitt	
musicerande	vårdar	sin	musikaliska	lust	och	nyfikenhet	

Kursinnehåll	
Praktiskt	musicerande	i	olika	ensembletyper	

Undervisning	och	examination	
Delkursen	utgörs	huvudsakligen	av	gruppundervisning.	Gästlärare	och	workshops	förekommer	
regelbundet.	Fortlöpande	examination	blandas	med	redovisningar	och	konserter.	

Litteratur	och	övriga	läromedel	
Egna	kompositioner	samt	material	som	läraren	finner	lämpligt.	

Delkursutvärdering	
Kursen	utvärderas	formativt	och	till	vissa	delar	summativt	vid	kursens	slut.	Övergripande	frågor	
kring	 mål,	 kursinnehåll,	 samarbets-	 och	 undervisningsformer	 bör	 vara	 centrala.	 Viktiga	
synpunkter	 och	 erfarenheter	 från	 delkursutvärderingar	 ska	 tas	 upp	 i	 kursutvärderingen.	
Erfarenheter	och	synpunkter	från	utvärderingen	ska	beaktas	och	följas	upp	i	nästa	års	kurs.	
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Ensemble	Jazz		
Ämneslärarutbildning	Gy,	inriktning:	instrumental	/	ensemble	/	arr.komp	/	kör	/	rytmik	

Inplacering i kurs Kurskod: LAMB40 

Termin 4 

Beslutad av UN den 2012-08-24 ändrad 2015-06-15 

Mål	
Efter	avslutad	kurs	skall	den	studerande	

− visa	grundläggande	förmåga	att	tillsammans	med	andra	skapa	och	förverkliga	egna	och	
andras	konstnärliga	idéer	och	visioner	inom	improvisationsområdet	

− visa grundläggande förmåga att i samarbete med andra improvisationsmusiker lösa de 
musikaliska frågeställningar man som improvisationsmusiker ställs inför 

− visa fördjupad kännedom om väsentlig repertoar inom improvisationsområdet 
− visa fördjupad förståelse för de krav som det professionella musiklivet inom 

improvisationsområdet ställer 
− visa	utvecklad	förståelse	för	hur	man	med	egen	drivkraft	och	disciplin	kan	ta	ansvar	för	
sin	fortsatta	konstnärliga	utveckling	

− visa mycket god förståelse för hur man med reflektionens insikt och öppenhet inför sitt 
musicerande vårdar sin musikaliska lust och nyfikenhet 

Kursinnehåll	
Praktiskt	musicerande	i	olika	ensembletyper	

Undervisning	och	examination	
Delkursen	utgörs	huvudsakligen	av	gruppundervisning.	Gästlärare	och	workshops	förekommer	
regelbundet.	Fortlöpande	examination	blandas	med	redovisningar	och	konserter. 

Betyg	
Vid	bedömning	används	något	av	betygen	Godkänd	eller	Underkänd.		

Litteratur	och	övriga	läromedel	
Egna	kompositioner	samt	material	som	läraren	finner	lämpligt.	

Delkursutvärdering	
Kursen	utvärderas	formativt	och	till	vissa	delar	summativt	vid	kursens	slut.	Övergripande	frågor	
kring	 mål,	 kursinnehåll,	 samarbets-	 och	 undervisningsformer	 bör	 vara	 centrala.	 Viktiga	
synpunkter	 och	 erfarenheter	 från	 delkursutvärderingar	 ska	 tas	 upp	 i	 kursutvärderingen.	
Erfarenheter	och	synpunkter	från	utvärderingen	ska	beaktas	och	följas	upp	i	nästa	års	kurs.	
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Ensemble	Jazz		
Ämneslärarutbildning	Gy,	inriktning:	instrumental	/	ensemble	/	arr.komp	/	kör	/	rytmik	

Inplacering i kurs Kurskod: LAMP50 

Termin 8a 

Beslutad av UN den 2012-08-24 ändrad 2015-06-15 

Mål	
Efter	avslutad	kurs	skall	den	studerande	

− visa	förmåga	att	på	konstnärlig	nivå	tillsammans	med	andra	skapa	och	förverkliga	egna	
och	andras	konstnärliga	idéer	och	visioner	inom	improvisationsområdet	

− visa	utvecklad	förmåga	att	i	samarbete	med	andra	improvisationsmusiker	lösa	de	
musikaliska	frågeställningar	man	som	improvisationsmusiker	ställs	inför	

− visa	god	förmåga	att	möta	de	krav	som	det	professionella	musiklivet	inom	
improvisationsområdet	ställer	

− visa	god	förmåga	att	med	egen	drivkraft	och	disciplin	kunna	ta	ansvar	för	sin	fortsatta	
konstnärliga	utveckling	

− visa	förmåga	att	med	reflektionens	insikt	och	öppenhet	inför	sitt	musicerande	vårda	sin	
musikaliska	lust	och	nyfikenhet	

Kursinnehåll	
Praktiskt	musicerande	i	olika	ensembletyper	

Undervisning	och	examination	
Delkursen	utgörs	huvudsakligen	av	gruppundervisning.	Gästlärare	och	workshops	förekommer	
regelbundet.	Fortlöpande	examination	blandas	med	redovisningar	och	konserter. 

Litteratur	och	övriga	läromedel	
Egna	kompositioner	samt	material	som	läraren	finner	lämpligt.	

Delkursutvärdering	
Kursen	utvärderas	formativt	och	till	vissa	delar	summativt	vid	kursens	slut.	Övergripande	frågor	
kring	 mål,	 kursinnehåll,	 samarbets-	 och	 undervisningsformer	 bör	 vara	 centrala.	 Viktiga	
synpunkter	 och	 erfarenheter	 från	 delkursutvärderingar	 ska	 tas	 upp	 i	 kursutvärderingen.	
Erfarenheter	och	synpunkter	från	utvärderingen	ska	beaktas	och	följas	upp	i	nästa	års	kurs.	
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Ensemble	Jazz		
Ämneslärarutbildning	Gy,	inriktning:	instrumental	/	ensemble	/	arr.komp	/	kör	/	rytmik	

Inplacering i kurs Kurskod: LAMP50 

Termin 8b 

Beslutad av UN den 2012-08-24 ändrad 2015-06-15 

Mål	
Efter	avslutad	kurs	skall	den	studerande	

− visa	utvecklad	förmåga	att	tillsammans	med	andra	skapa	och	förverkliga	egna	och	andras	
konstnärliga	idéer	och	visioner	inom	improvisationsområdet	

− visa	god	förmåga	att	i	samarbete	med	andra	improvisationsmusiker	lösa	de	musikaliska	
frågeställningar	man	som	improvisationsmusiker	ställs	inför	

− visa	förmåga	att	möta	de	krav	som	det	professionella	musiklivet	inom	
improvisationsområdet	ställer	

− visa	förmåga	att	med	egen	drivkraft	och	disciplin	kunna	ta	ansvar	för	sin	fortsatta	
konstnärliga	utveckling	

− visa	förmåga	att	med	reflektionens	insikt	och	öppenhet	inför	sitt	musicerande	vårda	sin	
musikaliska	lust	och	nyfikenhet	

Kursinnehåll	
Praktiskt	musicerande	i	olika	ensembletyper	

Undervisning	och	examination	
Delkursen	utgörs	huvudsakligen	av	gruppundervisning.	Gästlärare	och	workshops	förekommer	
regelbundet.	Fortlöpande	examination	blandas	med	redovisningar	och	konserter. 

Litteratur	och	övriga	läromedel	
Egna	kompositioner	samt	material	som	läraren	finner	lämpligt.	

Delkursutvärdering	
Kursen	utvärderas	formativt	och	till	vissa	delar	summativt	vid	kursens	slut.	Övergripande	frågor	
kring	 mål,	 kursinnehåll,	 samarbets-	 och	 undervisningsformer	 bör	 vara	 centrala.	 Viktiga	
synpunkter	 och	 erfarenheter	 från	 delkursutvärderingar	 ska	 tas	 upp	 i	 kursutvärderingen.	
Erfarenheter	och	synpunkter	från	utvärderingen	ska	beaktas	och	följas	upp	i	nästa	års	kurs.	
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 Ensemble	Klassisk/Kammarmusik	
	Ämneslärarutbildning	Gy,	inriktning:	instrumental	/	ensemble	/	arr.komp	/	kör	/	rytmik	

Inplacering i kurs 

Kurskod: LAMB10, LAMB20, LAMB30, LAMB40, LAMC10, 
LAMC20, LAMC30, LAMC40, LAMD10, LAMD20,LAMD30, 
LAMD40 

Termin Termin 1-4, 8 

Beslutad av UN den 2012-08-24 ändrad 2015-06-15 

Mål	
Efter	genomgången	delkurs	ska	den	studerande	ha	

− mycket	goda	färdigheter	i	att	musicera	i	ensemble	i	olika	stilar	och	epoker	
− goda	kunskaper	om	ensemblemusik	och	dess	repertoar	i	den	klassiska	traditionen	
− goda	kunskaper	i	interpretation	

Kursinnehåll	
− musicerande	i	olika	ensembletyper	
− interpretation	
− den	egna	stämman/partituret	
− form	och	struktur	i	de	instuderade	verken	
− tidstypisk	praxis	satt	i	sitt	historiska	och	samhälleliga	sammanhang	
− lyssning	och	bedömning	
− kommunikation	samt	presentationsteknik	
− repetitions-	och	instuderingsteknik	

Undervisning,	arbetssätt	och	examination	
Delkursen	 innehåller	 varierande	 arbetsformer	 som	 t.ex.	 gruppundervisning,	 seminarier,	
workshops,	projekt,	gemensamma	redovisningar	och	konserter	

	Betyg	
Som	betyg	används	Godkänd	eller	Underkänd	

Kurslitteratur	
Noter,	litteratur,	fonogram	och	övrigt	material	som	är	relevant	i	anslutning	till	delkursens	mål	
och	innehåll	utgör	kurslitteratur.	

Delkursutvärdering	
Kursen	utvärderas	formativt	och	till	vissa	delar	summativt	vid	kursens	slut.	Övergripande	frågor	
kring	 mål,	 kursinnehåll,	 samarbets-	 och	 undervisningsformer	 bör	 vara	 centrala.	 Viktiga	
synpunkter	 och	 erfarenheter	 från	 delkursutvärderingar	 ska	 tas	 upp	 i	 kursutvärderingen.	
Erfarenheter	och	synpunkter	från	utvärderingen	ska	beaktas	och	följas	upp	i	nästa	års	kurs.	
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Ensemble	–	Rock	
	Ämneslärarutbildning	Gy,	inriktning:	instrumental	/	ensemble	/	arr.komp	/	kör	/	rytmik	

Inplacering i kurs Kurskod: LAMB10, LAMB20, LAMC 10, LAMC20 LAMD10, 
LAMD20 

Termin 1 – 2 

Beslutad av UN den 2012-08-24 

Mål	
Efter	genomgången	delkurs	ska	den	studerande	ha	

− i	sitt	musicerande	visa	grundläggande	färdigheter	på	sitt	huvudinstrument	
− i	sitt	musicerande	visa	grundläggande	färdigheter	i	samspel	och	förståelse	för	musikaliska	
funktioner	i	ensemble	

− i	sitt	musicerande	visa	grundläggande	förståelse	för	pop/rock	genren	i	vid	mening	
− visa	grundläggande	färdigheter	i	instudering,	memoreringsteknik,	förståelse	av	text	och	
musikaliskt	uttryck,	improvisation	samt	scenisk	kommunikation		

− visa	grundläggande	förmåga	till	eget	skapande		

Kursinnehåll	
Ensemblespel	 med	 utgångspunkt	 i	 delkursens	 mål.	 Studenterna	 deltar	 i	 planering	 och	
utformning	av	undervisningen.		

Undervisning,	arbetssätt	och	examination	
Undervisningen	 sker	 i	 form	 av	 huvudinstrumentensemble,	 korttidsinstudering	 och	
gästföreläsarverksamhet.	 Obligatorisk	 närvaro	 gäller	 i	 samtliga	 arbetsformer.	 Fortlöpande	
examination.	Konserter	och	andra	redovisningsformer	ingår	i	examination.		

Kurslitteratur	
Noter,	musikinspelningar	och	övrigt	material	som	är	relevant	i	anslutning	till	kursens	syften	och	
innehåll.		

Delkursutvärdering	
Delkursen	utvärderas	formativt	under	kursen	och	summativt	vid	kursens	slut.	
Övergripande	 frågor	 kring	 mål,	 kursinnehåll,	 samarbets-	 och	 undervisningsformer	 bör	 vara	
centrala.	 Viktiga	 synpunkter	 och	 erfarenheter	 från	 delkursutvärderingar	 skall	 tas	 upp	 i	
kursutvärderingen.	Erfarenheter	och	synpunkter	från	utvärderingen	skall	beaktas	och	följas	upp	
i	nästa	års	kurs.	
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Ensemble	–	Rock	
	Ämneslärarutbildning	Gy,	inriktning:	instrumental	/	ensemble	/	arr.komp	/	kör	/	rytmik	

Inplacering i kurs Kurskod: LAMB30, LAMB40, LAMC 30, LAMC40 LAMD30, 
LAMD40 

Termin 3-4 

Beslutad av UN den 2012-08-24 

Mål	
Efter	termin	3	och	4	skall	den	studerande		

− 	i	sitt	musicerande	visa	goda	färdigheter	på	sitt	huvudinstrument	
− 	i	sitt	musicerande	visa	goda	färdigheter	i	samspel	och	förståelse	för	musikaliska	
funktioner	i	ensemble	

− 	i	sitt	musicerande	visa	god	förståelse	för	pop/rock	genren	i	vid	mening	
− 	visa	goda	färdigheter	i	instudering,	memoreringsteknik,	förståelse	av	text	och	musikaliskt	
uttryck,	improvisation	samt	scenisk	kommunikation		

− 	visa	god	förmåga	till	eget	skapande		

Kursinnehåll	
Ensemblespel	 med	 utgångspunkt	 i	 delkursens	 mål.	 Studenterna	 deltar	 i	 planering	 och	
utformning	av	undervisningen.		

Undervisning,	arbetssätt	och	examination	
Undervisningen	 sker	 i	 form	 av	 huvudinstrumentensemble,	 korttidsinstudering	 och	
gästföreläsarverksamhet.	 Obligatorisk	 närvaro	 gäller	 i	 samtliga	 arbetsformer.	 Fortlöpande	
examination.	Konserter	och	andra	redovisningsformer	ingår	i	examination.		

Kurslitteratur	
Noter,	musikinspelningar	och	övrigt	material	som	är	relevant	i	anslutning	till	kursens	syften	och	
innehåll.		

Delkursutvärdering	
Delkursen	utvärderas	formativt	under	kursen	och	summativt	vid	kursens	slut.	
Övergripande	 frågor	 kring	 mål,	 kursinnehåll,	 samarbets-	 och	 undervisningsformer	 bör	 vara	
centrala.	 Viktiga	 synpunkter	 och	 erfarenheter	 från	 delkursutvärderingar	 skall	 tas	 upp	 i	
kursutvärderingen.	Erfarenheter	och	synpunkter	från	utvärderingen	skall	beaktas	och	följas	upp	
i	nästa	års	kurs.	
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Ensemble	–	Rock	
	Ämneslärarutbildning	Gy,	inriktning:	instrumental	/	ensemble	/	arr.komp	/	kör	/	rytmik	

Inplacering i kurs Kurskod: LAMT50, LAMR50, LAMP50, LAMS50 

Termin 8 

Beslutad av UN den 2012-08-24 ändrad 2015-06-15 

Mål	
Efter	termin	8	skall	den	studerande		
	utveckla	sin	förmåga	att	bedöma	och	utvärdera	sitt	egna	samt	gruppens	arbete			från	
grundidé	till	slutresultat																					
-		utveckla	sin	förmåga	att	komponera/arrangera	musik	mot	en	
konsert/inspelnings	situation	
-		utveckla	sin	förmåga	att	1)leda	ett	projekt	och	2)	musicera	i	samspel	med	andra	
musiker	i	en	konsert/inspelnings	situation	
-	utveckla	sina	färdigheter	i	att	spela	in	och	producera	musik	i	datormiljö	

− Kursinnehåll	

Ensemblespel	 med	 utgångspunkt	 i	 delkursens	 mål.	 Studenterna	 deltar	 i	 planering	 och	
utformning	av	undervisningen.		
Innehåll	
Kamratvärdering	/	Peer	Assesment	
-		Individuell	Handledning	
-		Ensemblespel	
-		Mixningsteknik	
-		Musikproduktion	
-		Konstnärlig	gestaltning	
-		Konsert	planering	
-		Loggbok	
	

Undervisning,	arbetssätt	och	examination	
Delkursen	utgörs	av	gruppundervisning	samt	enskild	planering	
-		Studenten	sköter	själv	hela	processen	med	handledning	av	lärare/gruppen	
-		Allt	arbete	dokumenteras	kontinuerligt	i	loggböcker	som	publiceras	på	ett	för	kursen	
gemensamt	web-forum	
-		Projektet	bygger	på	samarbete	med	andra	musiker.	Man	får	ta	hjälp	av	medmusiker	
både	från	musikhögskolan	och	utifrån	
-		Musiken	skall	innehålla	egna	val	av	form,	harmonik,	arrangemang,	musikstil,	sound		
-		Redovisning	av	projektet	sker	i	form	av	en	offentlig	konsert	och	inspelning	
-		Redovisas	i	Kamratvärdering/	Peer	Assesment	form	

Kurslitteratur	
Egna	kompositioner	samt	material	som	känns	lämpligt	för	projektet	
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Delkursutvärdering	
Delkursen	utvärderas	formativt	under	kursen	och	summativt	vid	kursens	slut.	
Övergripande	 frågor	 kring	 mål,	 kursinnehåll,	 samarbets-	 och	 undervisningsformer	 bör	 vara	
centrala.	 Viktiga	 synpunkter	 och	 erfarenheter	 från	 delkursutvärderingar	 skall	 tas	 upp	 i	
kursutvärderingen.	Erfarenheter	och	synpunkter	från	utvärderingen	skall	beaktas	och	följas	upp	
i	nästa	års	kurs.	
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Ensembleledning		
Ämneslärarutbildning	Gy,	inriktning:	instrumental	/	ensemble	

Inplacering	i	kurs	 Kurskod:	LAMP52,	LAMR52	

Termin	 8	

Beslutad	av	UN	
den	 2012-08-24	ändrad 2015-06-15	

Mål	
Efter	genomgången	delkurs	ska	den	studerande	ha	

− ha	förståelse,	färdigheter	och	metoder	för	att	handskas	med	den	lilla	arbetsgruppens	
processer,	omsatt	till	det	musikaliska	område	utbildningen	syftar	till.	

− förstår	enkla	termer	och	begrepp	från	det	gruppsykologiska	området	
− i	en	ensamblegrupp	kunna	urskilja	och	definiera	gruppens	olika	rollfunktioner	
− tillämpa	de	konfliktförebyggande	färdigheter	som	ingår	i	delkursen	
− förstå	innebörden	av	och	tillämpa	kommunikationsmetoder	såsom	aktivt	lyssnande	och	
jag-budskap		

− ha	en	klar	bild	av	sambandet	mellan	ledarens	agerande	och	de	utvecklingsfaser	en	grupp	
genomgår	

− ha	förståelse	för	vad	yrkesrollen	som	ensambleledare	innebär	och	vilka	färdigheter	som	
krävs	för	att	professionellt	kunna	handskas	med	denna	ledarsituation	

Kursinnehåll	
De	områden	som	ingår	i	delkursen	är	konflikthantering,	grupprocesser	och	rollfunktioner	samt	
gruppens	utvecklingsfaser.	Teori	blandas	med	enklare	gruppövningar.	Tyngdpunkten	 ligger	på	
att	 få	 de	 studerande	medvetna	 om	den	 gruppdynamik	 och	 de	 psykologiska	 processer	 som	 en	
ensamblegrupps	 utveckling.	 De	 rent	 musikaliska	 delarna	 finns	 hela	 tiden	 med	 men	 är	 inte	 i	
fokus.		

Undervisning,	arbetssätt	och	examination	
Undervisningen	 bedrivs	 i	 form	 av	 föreläsning	 i	 mindre	 grupp	 (ca	 8-12	 studenter).	 Detta	 ger	
utrymme	 för	 reflekterande	 diskussioner	 och	 enklare	 former	 av	 praktiska	 övningar.	
Apxplicerandet	 av	 metoder	 och	 övningsmoment	 kopplat	 när	 det	 är	 möjlighet	 till	
verksamhetsförlagd	utbildning.		
	
Examination	sker	i	form	av	tentamen	efter	delkursen	genomförande.	Den	studerande	ska	också	
under	delkursens	gång	visa	färdighet	och	förståelse	för	de	moment	som	ingår.		

	Betyg	
Som	betyg	används	Godkänd	eller	Underkänd	
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Kurslitteratur	
Valda	delar	ur	ett	flertal	böcker	som	tar	upp	ledarskap	i	mindre	grupper,	bl	a	fölande:	
		
”Ensembleledning - Ledarskap i mindre grupper”		 Leif Johansson, Studentlitteratur 
”Motivationshöjande samtal i skolan”	  Mikael Lundgren, Kent Lökholm 
    Studentlitteratur 
”Att välja glädje”   Kay Pollak, Anderssons pocket 
”Dynamik i arbetsgrupper”  Kjell Granström, Studentlitteratur 
”Arbetsgruppen”	 	 	 Rolg Granér, Studentlitteratur 
”Aktivt lärarskap”   Thomas Gordon, Askild & Kärnekull 

Delkursutvärdering	
Kursen	utvärderas	formativt	och	till	vissa	delar	summativt	vid	kursens	slut.	Övergripande	frågor	
kring	 mål,	 kursinnehåll,	 samarbets-	 och	 undervisningsformer	 bör	 vara	 centrala.	 Viktiga	
synpunkter	 och	 erfarenheter	 från	 delkursutvärderingar	 ska	 tas	 upp	 i	 kursutvärderingen.	
Erfarenheter	och	synpunkter	från	utvärderingen	ska	beaktas	och	följas	upp	i	nästa	års	kurs.	
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Ensembleledning	–	folk,	klassisk	och	blandade	genrer	
Ämneslärarutbildning	Gy,	inriktning:	instrumental	/	ensemble	/	arr.komp	/	rytmik	

Inplacering i kurs Kurskod: LAMB21, LAMD21 

Termin 2 

Beslutad av UN den 2012-08-24 ändrad 2015-06-15 

Mål	
Efter	avslutad	kurs	skall	den	studerande		

− ha	förvärvat	grundläggande	kunskap	om	och	förståelse	för	ensembleledarrollen	och	
utvecklat	grundläggande	färdighet	i	hur	man	tillämpar	dessa	kunskaper	

− kunna	planera	och	genomföra	ensemblelektioner	på	nybörjarnivå,	samt	visa	förmåga	att	
reflektera	över	ensembleledarrollen	på	denna	nivå	

− ha	förvärvat	praktisk	och	metodisk	kunskap	om	och	förmåga	att	på	nybörjarnivå	instruera	
i	sång	och	de	för	de	aktuella	genrerna	vanligare	ensembleinstrumenten	

− ha	förvärvat	grundläggande	spelförmåga	på	de	för	de	aktuella	genrerna	vanligare	
ensembleinstrumenten	

− visa	grundläggande	förmåga	att	anpassa	undervisningen	på	ensembleinstrumenten	och	i	
sång	för	olika	kunskapsnivåer	

− visa	grundläggande	förståelse	för	hur	man	ger	konstruktiv	kritik	i	ensemblesituationen		
− visa	på	grundläggande	orientering	och	bredd	i	andra	vanligen	förekommande	musikstilar	
inom	aktuell	genre	

Kursinnehåll	
− övning	i	att	leda	och	instruera	samt	praktiskt	spelande	på	såväl	huvud-	som	biinstrument		
− reflektion	och	fördjupad	diskussion	om	olika	lärandesituationer	
− didaktiska	studier	i	ensemblespel	

Undervisning	och	examination	
Undervisningen	 bedrivs	 huvudsakligen	 i	 form	 av	 ensemblespel.	 Alla	 deltagare	 turas	 om	 att	
planera	och	leda	lektionerna	där	de	övriga	deltagarna	då	spelar	på	sina	huvudinstrument	och	bi-	
och	 PIK-instrument.	 Efter	 lektionens	 genomförande	 diskuteras	 lektionsupplägget	 och	
genomförandet	av	hela	gruppen.	Andra	förekommande	undervisningsformer	är:	

− seminarier	
− clinics	

Huvudsakligen	 tillämpas	 fortlöpande	 formativ	 examination	 men	 i	 vissa	 moment	 kan	 även	
summativ	examination	vara	aktuell.	

Betyg	
Vid	bedömning	används	något	av	betygen	Godkänd	eller	Underkänd.		
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Litteratur	och	övriga	läromedel	
Noter,	 litteratur,	 fonogram	och	övrigt	material	 som	är	 relevant	 i	 anslutning	 till	 kursens	 syften	
och	innehåll	utgör	kurslitteratur	

Delkursutvärdering	
Kursen	utvärderas	formativt	och	till	vissa	delar	summativt	vid	kursens	slut.	Övergripande	frågor	
kring	 mål,	 kursinnehåll,	 samarbets-	 och	 undervisningsformer	 bör	 vara	 centrala.	 Viktiga	
synpunkter	 och	 erfarenheter	 från	 delkursutvärderingar	 ska	 tas	 upp	 i	 kursutvärderingen.	
Erfarenheter	och	synpunkter	från	utvärderingen	ska	beaktas	och	följas	upp	i	nästa	års	kurs.	



	 33	

Ensembleledning	–	folk,	klassisk	och	blandade	genrer	
Ämneslärarutbildning	Gy,	inriktning:	instrumental	/	ensemble	/	arr.komp	/	rytmik	

Inplacering i kurs Kurskod: LAMB31, LAMD31 

Termin 3 

Beslutad av UN den 2012-08-24 ändrad 2015-06-15 

Mål	
Efter	avslutad	kurs	skall	den	studerande	

− ha	förvärvat	fördjupad	kunskap	om	och	förståelse	för	ensembleledarrollen	och	utvecklat	
fördjupad	färdighet	i	hur	man	tillämpar	dessa	kunskaper	

− kunna	planera	och	genomföra	ensemblelektioner	på	en	nivå	mellan	nybörjar-	och	
gymnasienivå,	samt	visa	förmåga	att	reflektera	över	ensembleledarrollen	på	denna	nivå	

− ha	förvärvat	praktisk	och	metodisk	kunskap	om	och	förmåga	att	på	en	nivå	mellan	
nybörjar-	och	gymnasienivå	instruera	i	sång	och	de	för	de	aktuella	genrerna	vanligare	
ensembleinstrumenten	

− ha	förvärvat	god	spelförmåga	på	de	för	de	aktuella	genrerna	vanligare	
ensembleinstrumenten	

− visa	god	förmåga	att	anpassa	undervisningen	på	ensembleinstrumenten	och	i	sång	för	
olika	kunskapsnivåer	

− visa	fördjupad	förståelse	för	och	grundläggande	färdighet	i	hur	man	ger	konstruktiv	kritik	
i	ensemblesituationen	

− visa	på	god	orientering	och	bredd	i	andra	för	vanligen	förekommande	musikstilar	inom	
aktuell	genre	

Kursinnehåll	
− övning	i	att	leda	och	instruera	samt	praktiskt	spelande	på	såväl	huvud-	som	biinstrument		
− reflektion	och	fördjupad	diskussion	om	olika	lärandesituationer	
− didaktiska	studier	i	ensemblespel	

Undervisning	och	examination	
Undervisningen	 bedrivs	 huvudsakligen	 i	 form	 av	 ensemblespel.	 Alla	 deltagare	 turas	 om	 att	
planera	och	leda	lektionerna	där	de	övriga	deltagarna	då	spelar	på	sina	huvudinstrument	(under	
de	 senare	 terminerna)	 och	 bi-	 och	 PIK-instrument	 (under	 de	 tidigare	 terminerna).	 Efter	
lektionens	 genomförande	 diskuteras	 lektionsupplägget	 och	 genomförandet	 av	 hela	 gruppen.	
Andra	förekommande	undervisningsformer	är:	
seminarier	
clinics	
Huvudsakligen	 tillämpas	 fortlöpande	 formativ	 examination	 men	 i	 vissa	 moment	 kan	 även	
summativ	examination	vara	aktuell.	
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Betyg	
Vid	bedömning	används	något	av	betygen	Godkänd	eller	Underkänd.		

Litteratur	och	övriga	läromedel	
Noter,	 litteratur,	 fonogram	och	övrigt	material	 som	är	 relevant	 i	 anslutning	 till	 kursens	 syften	
och	innehåll	utgör	kurslitteratur	

Delkursutvärdering	
Kursen	utvärderas	formativt	och	till	vissa	delar	summativt	vid	kursens	slut.	Övergripande	frågor	
kring	 mål,	 kursinnehåll,	 samarbets-	 och	 undervisningsformer	 bör	 vara	 centrala.	 Viktiga	
synpunkter	 och	 erfarenheter	 från	 delkursutvärderingar	 ska	 tas	 upp	 i	 kursutvärderingen.	
Erfarenheter	och	synpunkter	från	utvärderingen	ska	beaktas	och	följas	upp	i	nästa	års	kurs.	
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Ensembleledning	–	folk,	klassisk	och	blandade	genrer	
	Ämneslärarutbildning	Gy,	inriktning:	instrumental	/	ensemble	/	arr.komp	/	rytmik	

Inplacering i kurs Kurskod: LAMB41, LAMD41 

Termin 4 

Beslutad av UN den 2012-08-24 ändrad 2015-06-15 

Mål	
Efter	avslutad	kurs	skall	den	studerande	

− ha	förvärvat	mycket	god	insikt	i	ensembleledarrollen	och	utvecklat	grundläggande	
förmåga	att	på	egen	hand	vidareutveckla	denna	yrkesroll	

− kunna	planera	och	genomföra	ensemblelektioner	på	nivå	motsvarande	årskurs	1	på	
gymnasieskolan,	samt	visa	förmåga	att	reflektera	över	och	utveckla	ensembleledarrollen	
på	denna	nivå	

− ha	förvärvat	praktisk	och	metodisk	kunskap	om	och	förmåga	att	på	en	nivå	motsvarande	
årskurs	1	på	gymnasieskolan	instruera	i	sång	och	de	för	de	aktuella	genrerna	vanligare	
ensembleinstrumenten	

− ha	förvärvat	mycket	god	spelförmåga	på	de	för	de	aktuella	genrerna	vanligare	
ensembleinstrumenten	

− visa	mycket	god	förmåga	att	anpassa	undervisningen	på	ensembleinstrumenten	och	i	sång	
för	olika	kunskapsnivåer	

− visa	utvecklad	färdighet	i	hur	man	ger	konstruktiv	kritik	i	ensemblesituationen	
− visa	på	mycket	god	orientering	och	bredd	i	andra	för	vanligen	förekommande	musikstilar	
inom	aktuell	genre	

Kursinnehåll	
− övning	i	att	leda	och	instruera	samt	praktiskt	spelande	på	såväl	huvud-	som	biinstrument		
− reflektion	och	fördjupad	diskussion	om	olika	lärandesituationer	
− didaktiska	studier	i	ensemblespel	

Undervisning	och	examination	
Undervisningen	 bedrivs	 huvudsakligen	 i	 form	 av	 ensemblespel.	 Alla	 deltagare	 turas	 om	 att	
planera	och	leda	lektionerna	där	de	övriga	deltagarna	då	spelar	på	sina	huvudinstrument	(under	
de	 senare	 terminerna)	 och	 bi-	 och	 PIK-instrument	 (under	 de	 tidigare	 terminerna).	 Efter	
lektionens	 genomförande	 diskuteras	 lektionsupplägget	 och	 genomförandet	 av	 hela	 gruppen.	
Andra	förekommande	undervisningsformer	är:	
seminarier	
clinics	
Huvudsakligen	 tillämpas	 fortlöpande	 formativ	 examination	 men	 i	 vissa	 moment	 kan	 även	
summativ	examination	vara	aktuell.	
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Betyg	
Vid	bedömning	används	något	av	betygen	Godkänd	eller	Underkänd.		

Litteratur	och	övriga	läromedel	
Noter,	 litteratur,	 fonogram	och	övrigt	material	 som	är	 relevant	 i	 anslutning	 till	 kursens	 syften	
och	innehåll	utgör	kurslitteratur	

Delkursutvärdering	
Kursen	utvärderas	formativt	och	till	vissa	delar	summativt	vid	kursens	slut.	Övergripande	frågor	
kring	 mål,	 kursinnehåll,	 samarbets-	 och	 undervisningsformer	 bör	 vara	 centrala.	 Viktiga	
synpunkter	 och	 erfarenheter	 från	 delkursutvärderingar	 ska	 tas	 upp	 i	 kursutvärderingen.	
Erfarenheter	och	synpunkter	från	utvärderingen	ska	beaktas	och	följas	upp	i	nästa	års	kurs.	
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Ensembleledning	-	jazz		
Ämneslärarutbildning	Gy,	inriktning:	instrumental	/	ensemble	/	arr.komp	/	rytmik	

Inplacering i kurs Kurskod: LAMB21, LAMD21 

Termin 2 

Beslutad av UN den 2012-08-24 

Mål	
Efter	avslutad	kurs	skall	den	studerande		

− ha	förvärvat	grundläggande	kunskap	om	och	förståelse	för	ensembleledarrollen	och	
utvecklat	grundläggande	färdighet	i	hur	man	tillämpar	dessa	kunskaper	

− kunna	planera	och	genomföra	ensemblelektioner	på	nybörjarnivå,	samt	visa	förmåga	att	
reflektera	över	ensembleledarrollen	på	denna	nivå	

− ha	förvärvat	praktisk	och	metodisk	kunskap	om	och	förmåga	att	på	nybörjarnivå	instruera	
i	sång	och	de	för	de	aktuella	genrerna	vanligare	ensembleinstrumenten	

− ha	förvärvat	grundläggande	spelförmåga	på	de	för	de	aktuella	genrerna	vanligare	
ensembleinstrumenten	

− visa	grundläggande	förmåga	att	anpassa	undervisningen	på	ensembleinstrumenten	och	i	
sång	för	olika	kunskapsnivåer	

− visa	grundläggande	förståelse	för	hur	man	ger	konstruktiv	kritik	i	ensemblesituationen		
− visa	på	grundläggande	orientering	och	bredd	i	andra	för	den	här	typen	av	ensemble	
vanligen	förekommande	musikstilar	

Kursinnehåll	
− övning	i	att	leda	och	instruera	samt	praktiskt	spelande	på	såväl	huvud-	som	biinstrument		
− reflektion	och	fördjupad	diskussion	om	olika	lärandesituationer	
− didaktiska	studier	i	ensemblespel	
− didaktiska	studier	i	improvisation	

Undervisning	och	examination	
Undervisningen	 bedrivs	 huvudsakligen	 i	 form	 av	 ensemblespel.	 Alla	 deltagare	 turas	 om	 att	
planera	och	leda	lektionerna	där	de	övriga	deltagarna	då	spelar	på	sina	huvudinstrument	(under	
de	 senare	 terminerna)	 och	 bi-	 och	 PIK-instrument	 (under	 de	 tidigare	 terminerna).	 Efter	
lektionens	 genomförande	 diskuteras	 lektionsupplägget	 och	 genomförandet	 av	 hela	 gruppen.	
Andra	förekommande	undervisningsformer	är:	

− seminarier	
− clinics	

Huvudsakligen	 tillämpas	 fortlöpande	 formativ	 examination	 men	 i	 vissa	 moment	 kan	 även	
summativ	examination	vara	aktuell.	
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Betyg	
Vid	bedömning	används	något	av	betygen	Godkänd	eller	Underkänd.		

Litteratur	och	övriga	läromedel	
De	 noter	 och	 musikinspelningar	 som	 studenterna	 under	 kursen	 använder	 som	
undervisningsmaterial	på	de	lektioner	de	själva	leder	utgör	kurslitteratur.	

Delkursutvärdering	
Kursen	utvärderas	formativt	och	till	vissa	delar	summativt	vid	kursens	slut.	Övergripande	frågor	
kring	 mål,	 kursinnehåll,	 samarbets-	 och	 undervisningsformer	 bör	 vara	 centrala.	 Viktiga	
synpunkter	 och	 erfarenheter	 från	 delkursutvärderingar	 ska	 tas	 upp	 i	 kursutvärderingen.	
Erfarenheter	och	synpunkter	från	utvärderingen	ska	beaktas	och	följas	upp	i	nästa	års	kurs.	



	 39	

Ensembleledning	-	jazz		
Ämneslärarutbildning	Gy,	inriktning:	instrumental	/	ensemble	/	arr.komp	/	rytmik	

Inplacering i kurs Kurskod: LAMB31,  LAMD31 

Termin 3 

Beslutad av UN den 2012-08-24 ändrad 2015-06-15 

Mål	
Efter	avslutad	kurs	skall	den	studerande	

− ha	förvärvat	fördjupad	kunskap	om	och	förståelse	för	ensembleledarrollen	och	utvecklat	
fördjupad	färdighet	i	hur	man	tillämpar	dessa	kunskaper	

− kunna	planera	och	genomföra	ensemblelektioner	på	en	nivå	mellan	nybörjar-	och	
gymnasienivå,	samt	visa	förmåga	att	reflektera	över	ensembleledarrollen	på	denna	nivå	

− ha	förvärvat	praktisk	och	metodisk	kunskap	om	och	förmåga	att	på	en	nivå	mellan	
nybörjar-	och	gymnasienivå	instruera	i	sång	och	de	för	de	aktuella	genrerna	vanligare	
ensembleinstrumenten	

− ha	förvärvat	god	spelförmåga	på	de	för	de	aktuella	genrerna	vanligare	
ensembleinstrumenten	

− visa	god	förmåga	att	anpassa	undervisningen	på	ensembleinstrumenten	och	i	sång	för	
olika	kunskapsnivåer	

− visa	fördjupad	förståelse	för	och	grundläggande	färdighet	i	hur	man	ger	konstruktiv	kritik	
i	ensemblesituationen	

− visa	på	god	orientering	och	bredd	i	andra	för	den	här	typen	av	ensemble	vanligen	
förekommande	musikstilar	

− visa	grundläggande	förståelse	för	hur	man	på	en	nivå	mellan	nybörjar-	och	gymnasienivå	
kan	bedriva	ensembleverksamhet	med	inriktning	mot	improvisation	

Kursinnehåll	
− övning	i	att	leda	och	instruera	samt	praktiskt	spelande	på	såväl	huvud-	som	biinstrument		
− reflektion	och	fördjupad	diskussion	om	olika	lärandesituationer	
− didaktiska	studier	i	ensemblespel	
− didaktiska	studier	i	improvisation	

Undervisning	och	examination	
Undervisningen	 bedrivs	 huvudsakligen	 i	 form	 av	 ensemblespel.	 Alla	 deltagare	 turas	 om	 att	
planera	och	leda	lektionerna	där	de	övriga	deltagarna	då	spelar	på	sina	huvudinstrument	(under	
de	 senare	 terminerna)	 och	 bi-	 och	 PIK-instrument	 (under	 de	 tidigare	 terminerna).	 Efter	
lektionens	 genomförande	 diskuteras	 lektionsupplägget	 och	 genomförandet	 av	 hela	 gruppen.	
Andra	förekommande	undervisningsformer	är:	
seminarier	
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clinics	
Huvudsakligen	 tillämpas	 fortlöpande	 formativ	 examination	 men	 i	 vissa	 moment	 kan	 även	
summativ	examination	vara	aktuell.	

Betyg	
Vid	bedömning	används	något	av	betygen	Godkänd	eller	Underkänd.		

Litteratur	och	övriga	läromedel	
Noter,	 litteratur,	 fonogram	och	övrigt	material	 som	är	 relevant	 i	 anslutning	 till	 kursens	 syften	
och	innehåll	utgör	kurslitteratur	

Delkursutvärdering	
Kursen	utvärderas	formativt	och	till	vissa	delar	summativt	vid	kursens	slut.	Övergripande	frågor	
kring	 mål,	 kursinnehåll,	 samarbets-	 och	 undervisningsformer	 bör	 vara	 centrala.	 Viktiga	
synpunkter	 och	 erfarenheter	 från	 delkursutvärderingar	 ska	 tas	 upp	 i	 kursutvärderingen.	
Erfarenheter	och	synpunkter	från	utvärderingen	ska	beaktas	och	följas	upp	i	nästa	års	kurs.	
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Ensembleledning	–	jazz	
	Ämneslärarutbildning	Gy,	inriktning:	instrumental	/	ensemble	/	arr.komp	/	rytmik	

Inplacering i kurs Kurskod: LAMB41, LAMD41 

Termin 4 

Beslutad av UN den 2012-08-24 ändrad 2015-06-15 

Mål	
Efter	avslutad	kurs	skall	den	studerande	

− ha	förvärvat	mycket	god	insikt	i	ensembleledarrollen	och	utvecklat	grundläggande	
förmåga	att	på	egen	hand	vidareutveckla	denna	yrkesroll	

− kunna	planera	och	genomföra	ensemblelektioner	på	nivå	motsvarande	årskurs	1	på	
gymnasieskolan,	samt	visa	förmåga	att	reflektera	över	och	utveckla	ensembleledarrollen	
på	denna	nivå	

− ha	förvärvat	praktisk	och	metodisk	kunskap	om	och	förmåga	att	på	en	nivå	motsvarande	
årskurs	1	på	gymnasieskolan	instruera	i	sång	och	de	för	de	aktuella	genrerna	vanligare	
ensembleinstrumenten	

− ha	förvärvat	mycket	god	spelförmåga	på	de	för	de	aktuella	genrerna	vanligare	
ensembleinstrumenten	

− visa	mycket	god	förmåga	att	anpassa	undervisningen	på	ensembleinstrumenten	och	i	sång	
för	olika	kunskapsnivåer	

− visa	utvecklad	färdighet	i	hur	man	ger	konstruktiv	kritik	i	ensemblesituationen	
− visa	på	mycket	god	orientering	och	bredd	i	andra	för	den	här	typen	av	ensemble	vanligen	
förekommande	musikstilar	

− visa	en	god	förståelse	för	hur	man	i	gymnasieskolans	årskurs	1	kan	bedriva	
ensembleverksamhet	med	inriktning	mot	improvisation	

Kursinnehåll	
− övning	i	att	leda	och	instruera	samt	praktiskt	spelande	på	såväl	huvud-	som	biinstrument		
− reflektion	och	fördjupad	diskussion	om	olika	lärandesituationer	
− didaktiska	studier	i	ensemblespel	
− didaktiska	studier	i	improvisation	

Undervisning	och	examination	
Undervisningen	 bedrivs	 huvudsakligen	 i	 form	 av	 ensemblespel.	 Alla	 deltagare	 turas	 om	 att	
planera	och	leda	lektionerna	där	de	övriga	deltagarna	då	spelar	på	sina	huvudinstrument	(under	
de	 senare	 terminerna)	 och	 bi-	 och	 PIK-instrument	 (under	 de	 tidigare	 terminerna).	 Efter	
lektionens	 genomförande	 diskuteras	 lektionsupplägget	 och	 genomförandet	 av	 hela	 gruppen.	
Andra	förekommande	undervisningsformer	är:	
seminarier	
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clinics	
Huvudsakligen	 tillämpas	 fortlöpande	 formativ	 examination	 men	 i	 vissa	 moment	 kan	 även	
summativ	examination	vara	aktuell.	

Betyg	
Vid	bedömning	används	något	av	betygen	Godkänd	eller	Underkänd.		

Litteratur	och	övriga	läromedel	
Noter,	 litteratur,	 fonogram	och	övrigt	material	 som	är	 relevant	 i	 anslutning	 till	 kursens	 syften	
och	innehåll	utgör	kurslitteratur	

Delkursutvärdering	
Kursen	utvärderas	formativt	och	till	vissa	delar	summativt	vid	kursens	slut.	Övergripande	frågor	
kring	 mål,	 kursinnehåll,	 samarbets-	 och	 undervisningsformer	 bör	 vara	 centrala.	 Viktiga	
synpunkter	 och	 erfarenheter	 från	 delkursutvärderingar	 ska	 tas	 upp	 i	 kursutvärderingen.	
Erfarenheter	och	synpunkter	från	utvärderingen	ska	beaktas	och	följas	upp	i	nästa	års	kurs.	
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Ensembleledning	Rock		
Ämneslärarutbildning	Gy,	inriktning:	instrumental	/	ensemble	/	arr.komp	/	rytmik	

Inplacering	i	kurs:	 LAMB21, LAMB31, LAMB41, LAMD21, LAMD31, LAMD41 

Termin:	 2,	3,	4	 

Beslutad	av	UN	den:	 2012-08-24 

Mål		
Efter	genomgången	delkurs	ska	den	studerande	

− ha	praktisk	och	metodisk	kunskap	om	trummor,	bas,	elgitarr,	keyboard	och	sång	i	den	
form	av	ensembleverksamhet	vari	den	studerande	kan	förväntas	undervisa	i	sin	
kommande	yrkesverksamhet	

− kunna	instruera	trummor,	bas,	elgitarr,	keyboard	och	sång	i	en	ensemblesituation	
− kunna	anpassa	undervisningen	på	ensembleinstrumenten	för	olika	kunskapsnivåer	
− ha	spelat	en	bred	repertoar	av	musikstilar	inom	rockområdet	på	de	olika	
ensembleinstrumenten	

− ha	skaffat	sig	gedigna	kunskaper	om	de	mest	förekommande	rockstilarnas	form,	
harmonik,	rytmik	och	övriga	stildrag	

− ha	grundläggande	kunskaper	om	hur	man	på	ett	enkelt	sätt,	inom	ramen	för	
ensembleundervisning	kan	göra	en	musikvideo	

− ha	en	god	uppfattning	om	hur	man	på	nivå	av	kulturskola	och	estetiskt	program	kan	
bedriva	ensembleverksamhet	med	inriktning	mot	improvisation	

Innehåll	
− praktiskt	spelande	och	övning	i	att	leda	och	instruera	
− didaktiska	studier	kring	ensemblespel	med	ungdomar	
− didaktiska	studier	i	improvisation	
− verksamhetsförlagd	ensembleverksamhet	med	ungdomar,	s.k.	pedagogiskt	projekt	

Undervisningens	genomförande	
Undervisningen	bedrivs	under	termin	2	-	4	i	form	av	ensemblespel.	Alla	deltagare	roterar	mellan	
de	 i	 ensemblen	 ingående	 instrumenten.	 Läraren	 tar	 med	 och	 instruerar	 de	 första	 gångerna,	
därefter	delas	uppgifter	ut	till	de	studerande.	Uppgifterna	består	av:	

− val	av	lämpligt	undervisningsmaterial	(utskrift	och	klingande	exempel)	
− den	som	instruerar	sjunger	
− varje	deltagare	ska	under	terminen	ha	instruerat	vid	minst	ett	undervisningstillfälle	
− seminarier	och	lektioner	i	ensemblemetodik	
− praktiskt	arbete	med	ungdomar	i	rockgrupp	
− kursen	avslutas	med	en	redovisning	i	form	av	intern	(rockprofilen)	konsert.	3	–	4	låtar	
framförs	där	varje	student	cirkulerar	mellan	de	olika	instrumenten.		
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Litteratur:		
Noter,	 litteratur,	 fonogram	och	övrigt	material	 som	är	 relevant	 i	 anslutning	 till	 kursens	 syften	
och	innehåll	utgör	kurslitteratur.	

Delkursutvärdering	
Kursen	utvärderas	formativt	och	till	vissa	delar	summativt	vid	kursens	slut.	Övergripande	frågor	
kring	 mål,	 kursinnehåll,	 samarbets-	 och	 undervisningsformer	 bör	 vara	 centrala.	 Viktiga	
synpunkter	 och	 erfarenheter	 från	 delkursutvärderingar	 ska	 tas	 upp	 i	 kursutvärderingen.	
Erfarenheter	och	synpunkter	från	utvärderingen	ska	beaktas	och	följas	upp	i	nästa	års	kurs.	
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Enskilt	tillval		
Ämneslärarutbildning	Gy,	inriktning:	instrumental	/	ensemble	/	arr.komp	/	kör	/	rytmik	

Inplacering i kurs Kurskod: LAMP60, LAMP70 

Termin 8-10 

Beslutad av UN den 2012-08-24 

Mål	
Efter	genomgången	delkurs	ska	den	studerande	ha	

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

Kursinnehåll	
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,	
fysiodramatik)		

Undervisning,	arbetssätt	och	examination	
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,	
innehåll	 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.		

Kurslitteratur	
Väljs	i	samråd	med	lärare.	

Delkursutvärdering	
Kursen	utvärderas	formativt	och	till	vissa	delar	summativt	vid	kursens	slut.	Övergripande	frågor	
kring	 mål,	 kursinnehåll,	 samarbets-	 och	 undervisningsformer	 bör	 vara	 centrala.	 Viktiga	
synpunkter	 och	 erfarenheter	 från	 delkursutvärderingar	 ska	 tas	 upp	 i	 kursutvärderingen.	
Erfarenheter	och	synpunkter	från	utvärderingen	ska	beaktas	och	följas	upp	i	nästa	års	kurs.	
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Gehör		
Ämneslärarutbildning	Gy,	inriktning:	instrumental	/	ensemble	/	arr.komp/	kör	/	rytmik	

Inplacering i kurs  
	
Kurskod: LAMB12, LAMB22, LAMB32, LAMB42  

Termin 1-4 

Beslutad av UN den 2012-08-24 

Mål	
Efter	genomgången	delkurs	ska	den	studerande	ha	

− skaffat	sig	kunskap	om	och	uppvisat	förmåga	att	uppfatta	och	memorera,	notera	och	
beskriva	musikaliska	förlopp		

− utvecklat	sin	förmåga	att,	inom	olika	genrer,	omsätta	klingande	och	noterade	förlagor	i	
eget	musicerande		

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

Kursinnehåll	
− Gehörsövningar	med	koppling	till	grundkurs	i	Musiklära	
− Plankningsövningar	inom	varierade	genrer	
− Praktiska	gehörsövningar	i	melodik,	rytmik	och	harmonik	

Undervisning	och	examination	
Gruppundervisning	med	max	6	studerande	per	grupp.	I	delkursen	ingår	gemensam	redovisning	
av	 veckovis	 förberedda	 uppgifter	 såväl	 som	 fortlöpande	 diktat	 och	 lyssningsövningar,	 varvat	
med	enskilda	plankningsuppgifter	från	inspelad	förlaga.		
Innehållet	fördelas	över	terminerna	enligt	ett	avtal	mellan	lärare	och	student.	
Examination	 sker	 fortlöpande	 i	 samband	 med	 undervisning	 och/eller	 separat	 tentamen	 vid	
terminsslut.	Som	betyg	används	Godkänd	eller	Underkänd.	

Litteratur	och	övriga	läromedel	
Noter,	 litteratur,	 fonogram	och	övrigt	material	 som	är	 relevant	 i	 anslutning	 till	 kursens	 syften	
och	innehåll	utgör	kurslitteratur.	

Delkursutvärdering	
Kursen	utvärderas	formativt	och	till	vissa	delar	summativt	vid	kursens	slut.	Övergripande	frågor	
kring	 mål,	 kursinnehåll,	 samarbets-	 och	 undervisningsformer	 bör	 vara	 centrala.	 Viktiga	
synpunkter	 och	 erfarenheter	 från	 delkursutvärderingar	 ska	 tas	 upp	 i	 kursutvärderingen.	
Erfarenheter	och	synpunkter	från	utvärderingen	ska	beaktas	och	följas	upp	i	nästa	års	kurs.	
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Gehör		
Ämneslärarutbildning	Gy,	inriktning:	arr.komp	

Inplacering i kurs  
	
Kurskod: LAMS51, LAMS61, LAMS71 

Termin 8,9,10 

Beslutad av UN den 2012-08-24 

Mål	
Efter	genomgången	delkurs	ska	den	studerande	ha	

− skaffat	sig	fördjupad	kunskap	om	och	uppvisat	mycket	god	förmåga	att	uppfatta	och	
memorera,	notera	och	beskriva	musikaliska	förlopp	

− visa	utmärkt	förmåga	att,	inom	olika	genrer,	omsätta	klingande	och	noterade	förlagor	i	
eget	musicerande	

− visa	utmärkt	förmåga	att	omsätta	klingande	förlagor	i	musikalisk	notation	

	

Kursinnehåll	
− Plankningsövningar	inom	varierade	genrer		
− Praktiska	gehörsövningar	i	melodik,	rytmik	och	harmonik	

Undervisning	och	examination	
Undervisningen	bedrivs	i	form	av	gruppundervisning.	
Fortlöpande	examination	blandas	med	skriftliga	redovisningar	såsom	plankningar,	
analysuppgifter	mm.	

Betyg	
Vid	bedömning	används	något	av	betygen	Godkänd	eller	Underkänd.		

Litteratur	och	övriga	läromedel	
Kurslitteratur	förtecknas	på	särskild	lista	(se	arbetsplan)	

Delkursutvärdering	
Delkursen	utvärderas	formativt	och	till	vissa	delar	summativt	vid	kursens	slut.	
Övergripande	frågor	kring	mål,	kursinnehåll,	samarbets-	och	undervisningsformer	bör	
vara	centrala.	Viktiga	synpunkter	och	erfarenheter	från	delkursutvärderingar	ska	tas	
upp	i	kursutvärderingen.	Erfarenheter	och	synpunkter	från	utvärderingen	ska	beaktas	
och	följas	upp	i	nästa	års	kurs.	
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Gemensam	lektion	1	Arr.komp	
Arr/komp	Ämneslärarutbildning	Gy,	inriktning:	arr/komp	

Inplacering	i	kurs	 Kurskod:	LAME10,	LAME20,	LAMB10,	LAMB20	

Termin		 1-2	

Beslutad	av	UN	den	 2012-08-24	

Mål	
Efter	avslutad	kurs	skall	den	studerande	

− visa	grundläggande	kunskaper	i	instrumentation	för	några	av	de	vanligaste	
− klassiska	instrumentbesättningarna	
− visa	grundläggande	kunskaper	i	harmonisering	av	visa/konstmusik	
− ha	kännedom	om	orkesterinstrumentens	funktion,	omfång	
− och	tekniska	möjligheter	
− visa	grundläggande	färdigheter	i	instudering	och	memoreringsteknik	

Kursinnehåll	
− studier	av	harmonik/komposition/arrangeringsteknik	inom	visa/konstmusik	
− studier	av	olika	analyssystem,	t	ex	funktions-	och	ackordanalys	samt	metoder	för	analys	av	
kompositioner/arrangemang	

− satstekniska	moment	
− studier	av	orkesterinstrumentens	funktion,	omfång	och	tekniska	möjligheter	
− instrumentationsstudium	där	det	bland	annat	ingår	idiomatiska	texturer	för	stråkar,	
träblåsare,	brass	och	slagverk.	Symfonisk	orkestrering	i	wienklassisk	stil	

Undervisning	och	examination	
Undervisningen	bedrivs	i	grupp.	
Innehållet	fördelas	över	terminerna	enligt	ett	avtal	mellan	lärare	och	student.	
Gästlärare	och	workshops	kan	förekomma.	
Fortlöpande	examination	blandas	med	redovisningar	och	konserter.	

Litteratur	och	övriga	läromedel	
Kurslitteratur	förtecknas	på	särskild	lista	(se	arbetsplan).	

Delkursutvärdering	
Delkursen	utvärderas	formativt	och	till	vissa	delar	summativt	vid	kursens	slut.	
Övergripande	frågor	kring	mål,	kursinnehåll,	samarbets-	och	undervisningsformer	bör	
vara	centrala.	Viktiga	synpunkter	och	erfarenheter	från	delkursutvärderingar	ska	tas	
upp	i	kursutvärderingen.	Erfarenheter	och	synpunkter	från	utvärderingen	ska	beaktas	
och	följas	upp	i	nästa	års	kurs.	
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Gemensam	lektion	2	Arr.komp	
Arr/komp	Ämneslärarutbildning	Gy,	inriktning:	arr	/	komp	

Inplacering i kurs Kurskod: LAME30, LAME40, LAMB30, LAMB40 

Termin  3-4 

Beslutad av UN den 2012-08-24 

Mål	
Efter	avslutad	kurs	skall	den	studerande	

− visa	goda	kunskaper	i	instrumentation	för	några	av	de	vanligaste	
instrumentbesättningarna	

− visa	goda	kunskaper	i	harmonisering	av	jazz/konstmusik	
− ha	god	kännedom	om	orkesterinstrumentens	funktion,	omfång	och	tekniska	möjligheter	

Kursinnehåll	
− studier	av	harmonik/komposition/arrangeringsteknik	inom	jazz/konstmusik	
− studier	av	olika	analyssystem,	t	ex	funktions-	och	ackordanalys	samt	metoder	för	analys	av	
kompositioner/arrangemang	

− satstekniska	moment	
− studier	av	orkesterinstrumentens	funktion,	omfång	och	tekniska	möjligheter	
− Instrumentationsstudium	där	det	bland	annat	ingår	idiomatiska	texturer	för	stråkar,	
träblåsare,	brass	och	slagverk.	Symfonisk	orkestrering	i	romantisk	och	impressionistisk	
stil	

Undervisning	och	examination	
Undervisningen	bedrivs	i	grupp.	
Gästlärare	och	workshops	kan	förekomma.	
Fortlöpande	examination	blandas	med	redovisningar	och	konserter.	

Litteratur	och	övriga	läromedel	
Kurslitteratur	förtecknas	på	särskild	lista	(se	arbetsplan)	

Delkursutvärdering	
Delkursen	utvärderas	formativt	och	till	vissa	delar	summativt	vid	kursens	slut.	
Övergripande	frågor	kring	mål,	kursinnehåll,	samarbets-	och	undervisningsformer	bör	
vara	centrala.	Viktiga	synpunkter	och	erfarenheter	från	delkursutvärderingar	ska	tas	
upp	i	kursutvärderingen.	Erfarenheter	och	synpunkter	från	utvärderingen	ska	beaktas	
och	följas	upp	i	nästa	års	kurs.	
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Gemensam	lektion	3	Arr.komp	
Arr/komp	Ämneslärarutbildning	Gy,	inriktning:	arr	/	komp	

Inplacering i kurs Kurskod: LAMS51 

Termin  8 

Beslutad av UN den 2012-08-24 

Mål	
Efter	avslutad	kurs	skall	den	studerande	

− visa	goda	kunskaper	för	några	av	de	vanligaste	vokalbesättningarna	

	

Kursinnehåll	
− studier	av	harmonik/komposition/arrangeringsteknik	inom	vokalmusik	
− studier	av	olika	körkompositioner/arrangemang		
− arr/kompositioner	för	blandad	kör	

	

Undervisning	och	examination	
Undervisningen	bedrivs	i	form	av	gruppundervisning.	
Gästlärare	och	workshops	kan	förekomma.	
Fortlöpande	examination	blandas	med	skriftliga	redovisningar.	
	

Betyg	
Vid	bedömning	används	något	av	betygen	Godkänd	eller	Underkänd.		

Litteratur	och	övriga	läromedel	
Kurslitteratur	förtecknas	på	särskild	lista	(se	arbetsplan)		

Delkursutvärdering	
Delkursen	utvärderas	formativt	och	till	vissa	delar	summativt	vid	kursens	slut.	
Övergripande	 frågor	 kring	 mål,	 kursinnehåll,	 samarbets-	 och	 undervisningsformer	 bör	 vara	
centrala.	 Viktiga	 synpunkter	 och	 erfarenheter	 från	 delkursutvärderingar	 ska	 tas	 upp	 i	
kursutvärderingen.	Erfarenheter	och	synpunkter	från	utvärderingen	ska	beaktas	och	följas	upp	i	
nästa	års	kurs.	
	



	 51	

Gemensam	lektion	4	Arr.komp	
Arr/komp	Ämneslärarutbildning	Gy,	inriktning:	arr	/	komp	

Inplacering i kurs Kurskod: LAMS61 

Termin  9 

Beslutad av UN den 2012-08-24 

Mål	
Efter	avslutad	kurs	skall	den	studerande	

− visa	grundläggande	kunskaper	i	skapandet	av	klaverutdrag	
− visa	grundläggande	kunskaper	hur	man	läser	och	recenserar	olika	yrkesrelevanta	
läromedel	

− ha	kännedom	om	instrumenten	accordeon,	gitarr,	harpa	samt	slagverk	med	fokus	på	
funktion,	omfång	och	tekniska	möjligheter		

Kursinnehåll	
− studier	av	klaverutdrag	inom	olika	genrer		
− Läsning/recension	av	litteratur	inom	ämnet	arr/komp	(läromedelsrecensioner)	
− studier	av	repertoar	för	accordeon,	gitarr,	harpa	slagverkets	med	fokus	på	instrumentens	
funktion,	omfång	och	tekniska	möjligheter		

− korta	kompositioner/arrangemang	för	accordeon,	gitarr,	harpa	samt	slagverk.	

Undervisning	och	examination	
Undervisningen	bedrivs	i	form	av	gruppundervisning.	
Gästlärare	och	workshops	kan	förekomma.	
Fortlöpande	examination	blandas	med	skriftliga	redovisningar.	

Betyg	
Vid	bedömning	används	något	av	betygen	Godkänd	eller	Underkänd.		

Litteratur	och	övriga	läromedel	
Kurslitteratur	förtecknas	på	särskild	lista	(se	arbetsplan)		

Delkursutvärdering	
Delkursen	utvärderas	formativt	och	till	vissa	delar	summativt	vid	kursens	slut.	
Övergripande	frågor	kring	mål,	kursinnehåll,	samarbets-	och	undervisningsformer	bör	
vara	centrala.	Viktiga	synpunkter	och	erfarenheter	från	delkursutvärderingar	ska	tas	
upp	i	kursutvärderingen.	Erfarenheter	och	synpunkter	från	utvärderingen	ska	beaktas	
och	följas	upp	i	nästa	års	kurs.	
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Gemensam	lektion	5	Arr.komp	
Arr/komp	Ämneslärarutbildning	Gy,	inriktning:	arr	/	komp	

Inplacering i kurs Kurskod: LAMS71 

Termin  10 

Beslutad av UN den 2012-08-24 ändrad 2015-06-15 

Mål	
Efter	avslutad	kurs	skall	den	studerande	

− visa	goda	kunskaper	i	skapandet	av	klaverutdrag	
− visa	goda	kunskaper	hur	man	läser	och	recenserar	olika	yrkesrelevanta	läromedel	
− ha	god	kännedom	om	instrumenten	accordeon,	gitarr,	harpa	samt	slagverk	med	fokus	på	
funktion,	omfång	och	tekniska	möjligheter		

Kursinnehåll	
− studier	av	klaverutdrag	inom	olika	genrer		
− Läsning/recension	av	litteratur	inom	ämnet	arr/komp	(läromedelsrecensioner)	
− studier	av	repertoar	för	accordeon,	gitarr,	harpa	slagverkets	med	fokus	på	instrumentens	
funktion,	omfång	och	tekniska	möjligheter		

− komponera/arrangera	ett	längre	verk	för	något	eller	några	av	instrumenten		accordeon,	
gitarr,	harpa	eller	slagverk	(andra	instrument	kan	även	ingå		tillsammans	med	
ovanstående	instrument)	

Undervisning	och	examination	
Undervisningen	bedrivs	i	form	av	gruppundervisning.	
Gästlärare	och	workshops	kan	förekomma.	
Fortlöpande	examination	blandas	med	muntliga	och	skriftliga	redovisningar		

Betyg	
Vid	bedömning	används	något	av	betygen	Godkänd	eller	Underkänd.		

Litteratur	och	övriga	läromedel	
Kurslitteratur	förtecknas	på	särskild	lista	(se	arbetsplan)		

Delkursutvärdering	
Delkursen	utvärderas	formativt	och	till	vissa	delar	summativt	vid	kursens	slut.	
Övergripande	frågor	kring	mål,	kursinnehåll,	samarbets-	och	undervisningsformer	bör	
vara	centrala.	Viktiga	synpunkter	och	erfarenheter	från	delkursutvärderingar	ska	tas	
upp	i	kursutvärderingen.	Erfarenheter	och	synpunkter	från	utvärderingen	ska	beaktas	
och	följas	upp	i	nästa	års	kurs.	
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Gemensam	lektion	1	rytmik		
Ämneslärarutbildning	Gy,	inriktning:	rytmik	

Inplacering	i	kurs	
Kurskod:	LAMD10,	LAMD20	

Termin	
1-2	

Beslutad	av	UN	den	
	
2012-08-24	

Mål	
Efter	genomgångna	delkurser	ska	den	studerande	ha	

− deltagit	i	improvisationer	tillsammans	med	andra	rytmikstudenter	
− skapat	rörelseformer	
− deltagit	i	rytmikpedagogiska	grundövningar		
− utforskat	ledarskap	och	estetisk	kommunikation	
− från	scenen	kommunicerat	med	publik	

Innehåll	
− uppvärmningsövningar	
− improvisationer	med	musik	rörelse	röst	och	instrument	
− mångdimensionellt	lärande;	rumsliga,	musikaliska	och	visuella	arrangemang	och	
kompositioner	

− drama	kopplat	till	musikskapande	och	komposition	
− instudering	av	rörelseformer	
− konsertframträdande	i	Rosenbergssalen	

Undervisningens	genomförande	
− Gruppundervisning	
− Examination	sker	fortlöpande,	samt	i	konsertform	(termin	2)	

Litteratur	
− Notation	
− Fonogram	
− Aktuella	artiklar	
− Filmer		
− Lärares	eget	material	

Delkursutvärdering	
Delkursen	utvärderas	formativt	och	till	vissa	delar	summativt	vid	kursens	slut.	
Övergripande	 frågor	 kring	 mål,	 kursinnehåll,	 samarbets-	 och	 undervisningsformer	 bör	 vara	
centrala.	 Viktiga	 synpunkter	 och	 erfarenheter	 från	 delkursutvärderingar	 ska	 tas	 upp	 i	
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kursutvärderingen.	Erfarenheter	och	synpunkter	från	utvärderingen	ska	beaktas	och	följas	upp	i	
nästa	års	kurs.	
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Gemensam	lektion	2	rytmik	
Ämneslärarutbildning	Gy,	inriktning:	rytmik	

Inplacering	i	kurs	
		
Kurskod:	LAMD30,	LAMD40	

Termin	
	
3	-	4	

Beslutad	av	UN	den	  

2012-08-24 

Delkursmål	
Efter	genomgångna	delkurser	ska	den	studerande	ha	

− förstått	sambandet	mellan	den	konstnärliga	pedagogen	och	den	pedagogiska	konstnären	
− tillämpat	rytmikpedagogiken	och	helhetstänkandet	i	arrangemang	och	kompositioner	med	
musik,	rörelse,	rum,	röst	och	bild	

− utforskat	sambandet	mellan	alla	ämnen	i	rytmikprofilen	och	kunna	använda	delarna	i	
kreativa	processer;	kompositioner,	rörelseformer	och	sceniskt	arbete	

− utvecklat	sin	ledarskapsförmåga		
− lärt	sig	att	organisera,	planera	och	genomföra	rytmikkonserter	
− lärt	sig	att	kommunicera	med	publik	

Innehåll	
− uppvärmningsövningar	
− improvisationer	med	musik	rörelse	röst	och	instrument	
− mångdimensionellt	lärande;	rumsliga,	musikaliska	och	visuella	arrangemang	och	
kompositioner	

− drama	kopplat	till	musikskapande	och	komposition	
− ledarskapuppgifter	
− ensembleledning/instudering	av	musikverk	med	musik	och	rörelse	i	rummet	och	
tillsammans	med	andra	

− konsertframträdande	i	Rosenbergssalen	(termin	4)	

Undervisningens	genomförande	
Gruppundervisning	
Examination	sker	fortlöpande,	samt	i	konsertform	(termin	4)	

Litteratur	
Notation, fonogram, aktuella artiklar, filmer 

Delkursutvärdering	
Delkursen	utvärderas	formativt	och	till	vissa	delar	summativt	vid	kursens	slut.	
Övergripande	 frågor	 kring	 mål,	 kursinnehåll,	 samarbets-	 och	 undervisningsformer	 bör	 vara	
centrala.	 Viktiga	 synpunkter	 och	 erfarenheter	 från	 delkursutvärderingar	 ska	 tas	 upp	 i	
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kursutvärderingen.	Erfarenheter	och	synpunkter	från	utvärderingen	ska	beaktas	och	följas	upp	i	
nästa	års	kurs.	
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Gemensam	lektion	3	rytmik	
Ämneslärarutbildning	Gy,	inriktning:	rytmik	

Inplacering	i	kurs	
		
Kurskod:	LAMR50,	LAMR60,	LAMR70	

Termin	
	
8,9,10	

Beslutad	av	UN	den	  

2012-08-24 

Delkursmål	
Efter	genomgångna	delkurser	ska	den	studerande	ha	

− förstått	sambandet	mellan	den	konstnärliga	pedagogen	och	den	pedagogiska	konstnären	
− tillämpat rytmikpedagogiken och helhetstänkandet i arrangemang och kompositioner med musik, rörelse, 

rum, röst och bild utforskat sambandet mellan alla ämnen i rytmikprofilen och kunna använda delarna i 
kreativa processer; kompositioner, rörelseformer och sceniskt arbete	

− utvecklat självständighet i sitt ledarskap 	
− organiserat, planerat och genomfört rytmikkonserter	
− lärt sig att förebilda konstnärligt och pedagogiskt  	

Innehåll	
− uppvärmningsövningar	
− improvisationer med musik rörelse röst och instrument	
− mångdimensionellt lärande; rumsliga, musikaliska och visuella arrangemang och kompositioner	
− komposition och notation	
− ensembleledning/instudering av musikverk med musik och rörelse i rummet och tillsammans 

med andra	
− konsertframträdande i konsertsal (termin 8 och 10)	

Undervisningens	genomförande	
Gruppundervisning	
Examination	sker	fortlöpande,	samt	i	konsertform	(termin	8	och	10)	

Litteratur	
Fonogram	–	musik	från	olika	genrer	
Aktuella	artiklar	

Delkursutvärdering	
Delkursen	utvärderas	formativt	och	till	vissa	delar	summativt	vid	kursens	slut.	
Övergripande	 frågor	 kring	 mål,	 kursinnehåll,	 samarbets-	 och	 undervisningsformer	 bör	 vara	
centrala.	 Viktiga	 synpunkter	 och	 erfarenheter	 från	 delkursutvärderingar	 ska	 tas	 upp	 i	
kursutvärderingen.	Erfarenheter	och	synpunkter	från	utvärderingen	ska	beaktas	och	följas	upp	i	
nästa	års	kurs.	
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Grupptillval		
Ämneslärarutbildning	Gy,	inriktning:	instrumental	/	ensemble	/	arr.komp	/	kör	/	rytmik	

Inplacering i kurs Kurskod: LAMP70 

Termin 10 

Beslutad av UN den 2012-08-24 

Mål	
Efter	genomgången	delkurs	ska	den	studerande	ha	skaffat	sig	grundläggande	alternativt		
fördjupade	kunskaper	och	färdigheter	inom	ett	valt	ämne	

Kursinnehåll	
Grupptillval		

− kan	vara	en	delkurs	i	ett	ämne	som	den	studerande	inte	har	kunskaper	i	eller	vara	en	
fördjupning	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	
grupptillval	

− 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	

Undervisning,	arbetssätt	och	examination	
Inför	 varje	 läsår	 erbjuds	 de	 studerande	 att	 välja	 mellan	 ett	 stort	 antal	 grupptillval.	 Dessa	
presenteras	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	
grupptillvalet	

Betyg	
Som	betyg	används	Godkänd	eller	Underkänd	

Kurslitteratur	
Väljs	i	samråd	med	lärare.	
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Delkursutvärdering	
Kursen	utvärderas	formativt	och	till	vissa	delar	summativt	vid	kursens	slut.	Övergripande	frågor	
kring	 mål,	 kursinnehåll,	 samarbets-	 och	 undervisningsformer	 bör	 vara	 centrala.	 Viktiga	
synpunkter	 och	 erfarenheter	 från	 delkursutvärderingar	 ska	 tas	 upp	 i	 kursutvärderingen.	
Erfarenheter	och	synpunkter	från	utvärderingen	ska	beaktas	och	följas	upp	i	nästa	års	kurs.	
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Huvudinstrument	med	ämnesprofilering	
	Ämneslärarutbildning	Gy,	inriktning:	instrumental	/	ensemble	/	arr.komp	/	kör	/	rytmik	

Inplacering i kurs Kurskod: LAMB10, LAMC10,  LAMD10 

Termin  1 

Beslutad av UN den 2012-08-24 

Mål	
Efter	avslutad	kurs	skall	den	studerande	

− visa	grundläggande	färdigheter	på	sitt	huvudinstrument	med	ett	ergonomiskt	perspektiv	
− i	sitt	musicerande	visa	grundläggande	förståelse	för	konstnärlig	gestaltning	
− visa	grundläggande	kunskaper	om	för	huvudinstrumentet	och	genren	relevant	repertoar	
− visa	grundläggande	färdigheter	i	samspel	
− visa	grundläggande	färdigheter	i	instudering	och	memoreringsteknik	

Kursinnehåll	
Undervisningen	 ska	 ha	 en	 tydlig	 inriktning	 mot	 den	 studerandes	 profil	 vad	 gäller	 repertoar,	
genrer	m.m.	

− Studier	i	huvudinstrument	
− Repertoarkännedom	
− Konstnärlig	gestaltning	
− Musikerergonomi	

Undervisning	och	examination	
Undervisningen	bedrivs	i	form	av	enskilda	lektioner	och	gruppundervisning.	
Gästlärare	och	workshops	kan	förekomma.	
Det	 huvudsakliga	 arbetet	 utgörs	 av	studentens	 individuella	 övning,	 med	 lektionen	 som	
incitament,	startpunkt	och	redovisningstillfälle.	
Fortlöpande	examination	blandas	med	redovisningar	och	konserter.	

Litteratur	och	övriga	läromedel	
Kurslitteratur	förtecknas	på	särskild	lista	(se	arbetsplan)	

Delkursutvärdering	
Delkursen	utvärderas	formativt	och	till	vissa	delar	summativt	vid	kursens	slut.	
Övergripande	 frågor	 kring	 mål,	 kursinnehåll,	 samarbets-	 och	 undervisningsformer	 bör	 vara	
centrala.	 Viktiga	 synpunkter	 och	 erfarenheter	 från	 delkursutvärderingar	 ska	 tas	 upp	 i	
kursutvärderingen.	Erfarenheter	och	synpunkter	från	utvärderingen	ska	beaktas	och	följas	upp	i	
nästa	års	kurs.	
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Huvudinstrument	med	ämnesprofilering	
Ämneslärarutbildning	Gy,	inriktning:	instrumental	/	ensemble	/	arr.komp	/	kör	/	rytmik	

Inplacering i kurs Kurskod: LAMB20, LAMC20, LAMD20 

Termin  2 

Beslutad av UN den 2012-08-24 

Mål	
Efter	avslutad	kurs	skall	den	studerande	

− visa	grundläggande	kunskaper	och	färdigheter	på	sitt	huvudinstrument,	med	ett	
ergonomiskt	perspektiv	

− visa	grundläggande	kunskaper	och	förståelse	för	konstnärlig	gestaltning		
− visa	grundläggande	kunskaper	i	för	huvudinstrumentet	och	genren	relevant	repertoar	
− visa	grundläggande	färdigheter	i	samspel	
− visa	grundläggande	färdigheter	i	instudering	och	memoreringsteknik	

Kursinnehåll	
Undervisningen	 ska	 ha	 en	 tydlig	 inriktning	 mot	 den	 studerandes	 profil	 vad	 gäller	 repertoar,	
genrer	m.m.		

− Studier	i	huvudinstrument	
− Repertoarkännedom	
− Konstnärlig	gestaltning	
− Musikerergonomi	

Undervisning	och	examination	
Undervisningen	bedrivs	i	form	av	enskilda	lektioner	och	gruppundervisning.	
Gästlärare	och	workshops	kan	förekomma.	
Det	 huvudsakliga	 arbetet	 utgörs	 av	studentens	 individuella	 övning,	 med	 lektionen	 som	
incitament,	startpunkt	och	redovisningstillfälle.	
Fortlöpande	examination	blandas	med	redovisningar	och	konserter.	

Litteratur	och	övriga	läromedel	
Kurslitteratur	förtecknas	på	särskild	lista	(se	arbetsplan)	

Delkursutvärdering	
Delkursen	utvärderas	formativt	och	till	vissa	delar	summativt	vid	kursens	slut.	
Övergripande	 frågor	 kring	 mål,	 kursinnehåll,	 samarbets-	 och	 undervisningsformer	 bör	 vara	
centrala.	 Viktiga	 synpunkter	 och	 erfarenheter	 från	 delkursutvärderingar	 ska	 tas	 upp	 i	
kursutvärderingen.	Erfarenheter	och	synpunkter	från	utvärderingen	ska	beaktas	och	följas	upp	i	
nästa	års	kurs.	
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Huvudinstrument	med	ämnesprofilering	
Ämneslärarutbildning	Gy,	inriktning:	instrumental	/	ensemble	/	arr.komp	/	kör	/	rytmik	

Inplacering i kurs Kurskod: LAMB30, LAMC30, LAMD30 

Termin  3 

Beslutad av UN den 2012-08-24 

Mål	
Efter	avslutad	kurs	skall	den	studerande	

− på	en	grundläggande	nivå	visa	färdigheter	på	sitt	huvudinstrument,	med	ett	ergonomiskt	
perspektiv	och	med	reflektion	över	sin	lärandeprocess	

− visa	medveten	förståelse	för	konstnärlig	gestaltning	på	en	grundläggande	nivå	med	ett	
personligt	uttryck	

− visa	grundläggande	kunskaper	om	för	huvudinstrumentet	och	genren	relevant	repertoar	
samt	kunna	använda	sina	kunskaper	i	olika	genrer	

− visa	grundläggande	färdigheter	i	samspel	och	musikalisk	kommunikation	
− visa	grundläggande	färdigheter	i	instudering	och	memoreringsteknik	av	verk	i	skilda	
genrer	

Kursinnehåll	
Undervisningen	 ska	 ha	 en	 tydlig	 inriktning	 mot	 den	 studerandes	 profil	 vad	 gäller	 repertoar,	
genrer	m.m.		

− Studier	i	huvudinstrument	
− Repertoarkännedom	
− Konstnärlig	gestaltning	
− Musikerergonomi	

Undervisning	och	examination	
Undervisningen	bedrivs	i	form	av	enskilda	lektioner	och	gruppundervisning.	
Gästlärare	och	workshops	kan	förekomma.	
Det	 huvudsakliga	 arbetet	 utgörs	 av	studentens	 individuella	 övning,	 med	 lektionen	 som	
incitament,	startpunkt	och	redovisningstillfälle.	
Fortlöpande	examination	blandas	med	redovisningar	och	konserter.	

Litteratur	och	övriga	läromedel	
Kurslitteratur	förtecknas	på	särskild	lista	(se	arbetsplan)	

Delkursutvärdering	
Delkursen	utvärderas	formativt	och	till	vissa	delar	summativt	vid	kursens	slut.	
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Övergripande	 frågor	 kring	 mål,	 kursinnehåll,	 samarbets-	 och	 undervisningsformer	 bör	 vara	
centrala.	 Viktiga	 synpunkter	 och	 erfarenheter	 från	 delkursutvärderingar	 ska	 tas	 upp	 i	
kursutvärderingen.	Erfarenheter	och	synpunkter	från	utvärderingen	ska	beaktas	och	följas	upp	i	
nästa	års	kurs.	
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Huvudinstrument	med	ämnesprofilering	
	Ämneslärarutbildning	Gy,	inriktning:	instrumental	/	ensemble	/	arr.komp	/	kör	/	rytmik	

Inplacering i kurs Kurskod: LAMB40, LAMC40, LAMD40 

Termin  4 

Beslutad av UN den 2012-08-24 

Mål	
Efter	avslutad	kurs	skall	den	studerande	

− visa	grundläggande	färdigheter	på	sitt	huvudinstrument	med	ett	ergonomiskt	perspektiv	
och	med	reflektion	över	sin	lärandeprocess	

− visa	medveten	konstnärlig	gestaltning	på	en	grundläggande	nivå,	med	ett	personligt	
uttryck	både	inför	publik	och	i	undervisningssituation	

− visa	grundläggande	kunskaper	om	för	huvudinstrumentet	och	genren	relevant	repertoar	
samt	kunna	använda	sina	kunskaper	i	varierande	musikaliska	sammanhang	

− visa	grundläggande	färdigheter	i	samspel	och	musikalisk	kommunikation	i	varierande	stil,	
genre	och	sammanhang	

− visa	grundläggande	färdigheter	i	instudering	och	memoreringsteknik	på	ett	medvetet	och	
självständigt	sätt	

− visa	förmåga	till	självständigt	och	medvetet	musikaliskt	arbete	på	en	grundläggande	nivå	
med	personlig	reflektion	över	den	egna	utvecklingen	

Kursinnehåll	
Undervisningen	 ska	 ha	 en	 tydlig	 inriktning	 mot	 den	 studerandes	 profil	 vad	 gäller	 repertoar,	
genrer	m.m.		

− Studier	i	huvudinstrument	
− Repertoarkännedom	
− Konstnärlig	gestaltning	
− Musikerergonomi	

Undervisning	och	examination	
Undervisningen	bedrivs	i	form	av	enskilda	lektioner	och	gruppundervisning.	
Gästlärare	och	workshops	kan	förekomma.	
Det	 huvudsakliga	 arbetet	 utgörs	 av	studentens	 individuella	 övning,	 med	 lektionen	 som	
incitament,	startpunkt	och	redovisningstillfälle.	
Fortlöpande	examination	blandas	med	redovisningar	och	konserter.	

Litteratur	och	övriga	läromedel	
Kurslitteratur	förtecknas	på	särskild	lista	(se	arbetsplan)	
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Delkursutvärdering	
Delkursen	utvärderas	formativt	och	till	vissa	delar	summativt	vid	kursens	slut.	
Övergripande	 frågor	 kring	 mål,	 kursinnehåll,	 samarbets-	 och	 undervisningsformer	 bör	 vara	
centrala.	 Viktiga	 synpunkter	 och	 erfarenheter	 från	 delkursutvärderingar	 ska	 tas	 upp	 i	
kursutvärderingen.	Erfarenheter	och	synpunkter	från	utvärderingen	ska	beaktas	och	följas	upp	i	
nästa	års	kurs.	
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Huvudinstrument	med	ämnesprofilering	
Ämneslärarutbildning	Gy,	inriktning:	instrumental	/	ensemble	/	arr.komp	/	kör	/	rytmik	

Inplacering i kurs 
  
Kurskod: LAMP50, LAMT50, LAMS50, LAMR50  

Termin  8 

Beslutad av UN den 2012-08-24 ändrad 2015-06-15 

Mål	
Efter	avslutad	kurs	skall	den	studerande	

− visa	goda	färdigheter	på	sitt	huvudinstrument	med	ett	ergonomiskt	perspektiv	och	med	
reflektion	över	sin	lärandeprocess	

− visa	fördjupad	förmåga	till	medveten	konstnärlig	gestaltning	med	ett	personligt	uttryck	
både	inför	publik	och	i	undervisningssituation	

− visa	väsentliga	kunskaper	om	för	huvudinstrumentet	och	genren	relevant	repertoar	samt	
kunna	använda	sina	kunskaper	i	varierande	musikaliska	sammanhang	

− visa	goda	färdigheter	i	samspel	och	musikalisk	kommunikation	i	varierande	stil,	genre	och	
sammanhang	

− visa	goda	färdigheter	i	instudering	och	memoreringsteknik	på	ett	medvetet	och	
självständigt	sätt	

− visa	god	förmåga	till	självständigt	och	medvetet	musikaliskt	arbete	med	personlig	
reflektion	över	den	egna	utvecklingen 

Kursinnehåll	
Undervisningen	 ska	 ha	 en	 tydlig	 inriktning	 mot	 den	 studerandes	 profil	 vad	 gäller	 repertoar,	
genrer	m.m.		

− Studier	i	huvudinstrument	
− Repertoarkännedom	
− Konstnärlig	gestaltning	
− Musikerergonomi 

Undervisning	och	examination	
Undervisningen	bedrivs	i	form	av	enskilda	lektioner	och	gruppundervisning.	
Gästlärare	och	workshops	kan	förekomma.	
Det	 huvudsakliga	 arbetet	 utgörs	 av	studentens	 individuella	 övning,	 med	 lektionen	 som	
incitament,	startpunkt	och	redovisningstillfälle.	
Fortlöpande	examination	blandas	med	redovisningar	och	konserter. 

Litteratur	och	övriga	läromedel	
Kurslitteratur	förtecknas	på	särskild	lista	(se	arbetsplan)	
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Delkursutvärdering	
Delkursen	utvärderas	formativt	och	till	vissa	delar	summativt	vid	kursens	slut.	
Övergripande	 frågor	 kring	 mål,	 kursinnehåll,	 samarbets-	 och	 undervisningsformer	 bör	 vara	
centrala.	 Viktiga	 synpunkter	 och	 erfarenheter	 från	 delkursutvärderingar	 ska	 tas	 upp	 i	
kursutvärderingen.	Erfarenheter	och	synpunkter	från	utvärderingen	ska	beaktas	och	följas	upp	i	
nästa	års	kurs.	
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Huvudinstrument		
Ämneslärarutbildning	Gy,	inriktning:	instrumental	/	ensemble	/	arr.komp	/	kör	/	rytmik	

Inplacering i kurs Kurskod: LAMP60, LAMS60, LAMT60, LAMR60 

Termin  9 

Beslutad av UN den 2012-08-24 ändrad 2015-06-15 

Mål	
Efter	avslutad	kurs	skall	den	studerande	

− visa	avancerade	färdigheter	på	sitt	huvudinstrument	med	ett	ergonomiskt	perspektiv	och	
med	reflektion	över	sin	lärandeprocess	

− 				visa	fördjupad	förmåga	till	medveten	konstnärlig	gestaltning	med	ett	personligt	uttryck	
både	inför	publik	och	i	undervisningssituation	

− visa	djupa	kunskaper	om	för	huvudinstrumentet	och	genren	relevant	repertoar	samt	
kunna	använda	sina	kunskaper	i	varierande	musikaliska	sammanhang	

− kunna	använda	sina	färdigheter	i	instudering	och	memoreringsteknik	på	ett	medvetet	och	
självständigt	sätt	

− 				visa	färdigheter	i	instudering	och	memoreringsteknik	på	ett	medvetet	och	självständigt	
sätt	

− visa	avancerad	förmåga	till	självständigt	och	medvetet	musikaliskt	arbete	på	en	avancerad	
nivå	med	personlig	reflektion	över	den	egna	utvecklingen	

Kursinnehåll	
Undervisningen	 ska	 ha	 en	 tydlig	 inriktning	 mot	 den	 studerandes	 profil	 vad	 gäller	 repertoar,	
genrer	m.m.		

− Studier	i	huvudinstrument	
− Repertoarkännedom	
− Konstnärlig	gestaltning	
− Musikerergonomi 

Undervisning	och	examination	
Undervisningen	bedrivs	i	form	av	enskilda	lektioner	och	gruppundervisning. 
Gästlärare	och	workshops	kan	förekomma.	
Det	 huvudsakliga	 arbetet	 utgörs	 av	studentens	 individuella	 övning,	 med	 lektionen	 som	
incitament,	startpunkt	och	redovisningstillfälle.	
Fortlöpande	examination	blandas	med	redovisningar	och	konserter.	

Litteratur	och	övriga	läromedel	
Kurslitteratur	förtecknas	på	särskild	lista	(se	arbetsplan)	
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Delkursutvärdering	
Delkursen	utvärderas	formativt	och	till	vissa	delar	summativt	vid	kursens	slut.	
Övergripande	 frågor	 kring	 mål,	 kursinnehåll,	 samarbets-	 och	 undervisningsformer	 bör	 vara	
centrala.	 Viktiga	 synpunkter	 och	 erfarenheter	 från	 delkursutvärderingar	 ska	 tas	 upp	 i	
kursutvärderingen.	Erfarenheter	och	synpunkter	från	utvärderingen	ska	beaktas	och	följas	upp	i	
nästa	års	kurs.	
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	Huvudinstrument	Sång	
	Ämneslärarutbildning	Gy,	inriktning:	instrumental	/	ensemble	/	arr.komp	/	kör	/	rytmik	

Inplacering i kurs 
Kurskod: LAMB10, LAMB20, LAMC10, LAMC20, LAMD10, 
LAMD20 

Termin 1 och 2 

Beslutad av UN den 2012-08-24 

Mål	
Efter	genomgången	delkurs	ska	den	studerande	

− ha	skaffat	sig	grundläggande	kunskaper	om	den	egna	röstens	funktion	i	sång-	och	tal	med	
ett	ergonomiskt	perspektiv		

− ha	förmåga	att	använda	sin	röst	i	ett	pedagogiskt	och	konstnärligt	sammanhang	
− visa	grundläggande	kunskaper	om	relevant	repertoar	
− ha	utvecklat	sin	förmåga	till	självständig	instudering	och	memorering	
− visa	förmåga	till	konstnärlig	gestaltning	av	text	och	musik	
− behärska	att	sjunga	till	eget	ackompanjemang	
− ha	utvecklat	sin	förmåga	att	tala	inför	grupp,	med	och	utan	manus	

Kursinnehåll	
− Studier	i	sång	&	tal,	med	tekniska	färdighetsövningar	
− Röstergonomi och kroppskännedom 
− Konstnärlig gestaltning av text och musik 
− Musikkommunikation 
− Repertoar från olika genrer, stil- och språkområden med huvudsaklig inriktning på den 

studerandes profil 
− Instuderingsteknik,	övningsmetodik	och	memorering	och	formanalys	
− Sång till eget ackompanjemang 
− Muntlig framställning 
− Läsning av prosa och poesi. 

Undervisning,	arbetssätt	och	examination	
Undervisningen	bedrivs	i	form	av	enskilda	lektioner	och	gruppundervisning.	
Det	 huvudsakliga	 arbetet	 utgörs	 av	 studentens	 individuella	 övning,	 med	 lektionen	 som	
incitament,	startpunkt	och	redovisningstillfälle.	
Gästlärare	och	master	class	kan	förekomma.	
Examination	sker	fortlöpande	samt	vid	redovisningar	och	konserter.		
Som	betyg	används	graderna	Godkänd	eller	Underkänd	
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Litteratur	och	övriga	läromedel	
Kurslitteratur	utgöres	av	noter,	inspelningar	och	övrigt	material	som	är	relevant	i	anslutning	till	
kursens	mål.	

Delkursutvärdering	
Delkursen	utvärderas	formativt	och	till	vissa	delar	summativt	vid	kursens	slut.	
Övergripande	 frågor	 kring	 mål,	 kursinnehåll,	 samarbets-	 och	 undervisningsformer	 bör	 vara	
centrala.	 Viktiga	 synpunkter	 och	 erfarenheter	 från	 delkursutvärderingar	 ska	 tas	 upp	 i	
kursutvärderingen.	Erfarenheter	och	synpunkter	från	utvärderingen	ska	beaktas	och	följas	upp	i	
nästa	års	kurs.	
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Huvudinstrument	Sång	
	Ämneslärarutbildning	Gy,	inriktning:	instrumental	/	ensemble	/	arr.komp	/	kör	/	rytmik	

Inplacering i kurs 
Kurskod: LAMB30, LAMB40, LAMC30, LAMC40, LAMD30, 
LAMD40 

Termin 3 och 4 

Beslutad av UN den 2012-08-24 

Mål	
Efter	genomgången	delkurs	ska	den	studerande	

− ha	skaffat	sig	utökade	kunskaper	om	röstens	funktion	i	sång	och	tal	med	ett	ergonomiskt	
perspektiv		

− visa	förmåga	att	utveckla	den	egna	röstens	användning	i	ett	pedagogiskt	och	konstnärligt	
sammanhang	

− visa	utökade	kunskaper	om	relevant	repertoar	
− ha	utvecklat	sin	förmåga	till	självständig	instudering	och	memorering	
− visa	förmåga	till	konstnärlig	gestaltning	av	text	och	musik	
− behärska	att	sjunga	och	förebilda	till	eget	ackompanjemang	
− ha	utvecklat	sin	förmåga	att	tala	inför	grupp,	med	och	utan	manus	
− ha	gjort	en	reflektion	över	sin	lärandeprocess	

Kursinnehåll	
− Studier	i	sång	&	tal,	med	tekniska	färdighetsövningar	
− Röstergonomi och kroppskännedom 
− Konstnärlig gestaltning av text och musik 
− Musikkommunikation 
− Repertoar från olika genrer, stil- och språkområden med huvudsaklig inriktning på den 

studerandes profil 
− Instuderingsteknik,	övningsmetodik	och	memorering	och	formanalys	
− Sång till eget ackompanjemang 
− Muntlig framställning 
− Läsning av prosa och poesi 

Undervisning,	arbetssätt	och	examination	
Undervisningen	bedrivs	i	form	av	enskilda	lektioner	och	gruppundervisning.	
Det	 huvudsakliga	 arbetet	 utgörs	 av	 studentens	 individuella	 övning,	 med	 lektionen	 som	
incitament,	startpunkt	och	redovisningstillfälle.	
Gästlärare	och	master	class	kan	förekomma.	
Examination	sker	fortlöpande	samt	vid	redovisningar	och	konserter.		
Som	betyg	används	graderna	Godkänd	eller	Underkänd		
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Litteratur	och	övriga	läromedel	
Kurslitteratur	utgörs	av	noter,	inspelningar	och	övrigt	material	som	är	relevant	i	anslutning	till	
kursens	mål.	

Delkursutvärdering	
Delkursen	utvärderas	formativt	och	till	vissa	delar	summativt	vid	kursens	slut.	
Övergripande	 frågor	 kring	 mål,	 kursinnehåll,	 samarbets-	 och	 undervisningsformer	 bör	 vara	
centrala.	 Viktiga	 synpunkter	 och	 erfarenheter	 från	 delkursutvärderingar	 ska	 tas	 upp	 i	
kursutvärderingen.	Erfarenheter	och	synpunkter	från	utvärderingen	ska	beaktas	och	följas	upp	i	
nästa	års	kurs.	
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Klassrumsmetodik	
Ämneslärarutbildning	Gy,	inriktning:	instrumental	/	ensemble	

Inplacering i kurs Kurskod: LAMP51, LAMT51, LAMR51 

Termin 8 

Beslutad av UN den 2012-08-24 ändrad 2015-06-15 

Mål	
Efter	avslutad	kurs	skall	den	studerande	visa	

− goda	kunskaper	om	metoder	för	ensemblespel	inom	olika	genrer	riktat	mot	grundskolans	
senare	årskurser	

− god	förmåga	att	leda	grupper	i	unison	och	flerstämmig	sång	inom	olika	genrer	
− grundläggande	kunskaper	om	metoder	för	musikskapande	
− goda	kunskaper	om	metodiska	arbetssätt	för	lyssning	
− god	kunskap	om	metoder	för	att	arbeta	med	digitala	verktyg	för	musikundervisning		
− god	förmåga	att	formulera	mål	för	undervisning	samt	planera,	genomföra	och	utvärdera	
denna	

Kursinnehåll	
− metoder	för	ensemblespel	i	grundskolans	senare	årskurser		
− metoder	för	att	arbeta	med	sång	
− metoder	för	musikskapande	
− metoder	för	lyssning	
− arbete	med	digitala	verktyg	i	musikundervisning	
− modeller	och	strategier	för	planering	av	musikundervisning	

Undervisning	och	examination	
Undervisning	sker	i	grupp.	Fortlöpande	examination	varvas	med	redovisningar	och	
seminarier.	

Litteratur	och	övriga	läromedel	
Läroplan	för	grundskolan,	LGR11	
Kompendier	och	låtmaterial	knutna	till	de	olika	momenten.	

Delkursutvärdering	
Delkursen	utvärderas	formativt	och	till	vissa	delar	summativt	vid	kursens	slut.	
Övergripande	 frågor	 kring	 mål,	 kursinnehåll,	 samarbets-	 och	 undervisningsformer	 bör	 vara	
centrala.	 Viktiga	 synpunkter	 och	 erfarenheter	 från	 delkursutvärderingar	 ska	 tas	 upp	 i	
kursutvärderingen.	Erfarenheter	och	synpunkter	från	utvärderingen	ska	beaktas	och	följas	upp	i	
nästa	års	kurs.	
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Konsertprojekt	
	Ämneslärarutbildning	Gy,	inriktning:	instrumental	/	ensemble	/	arr.komp	/	kör	/	rytmik	

Inplacering i kurs  LAMB10, LAMC10, LAMD10 

Termin 1  

Beslutad av UN den 2012-08-24 ändrad 2015-06-15 

Mål	
Efter	genomgången	delkurs	skall	den	studerande		

− ha	inblick	i	att	sjunga/spela/medverka	i	ett	större	konsertprojekt		
− ha	inblick	i	repertoar	för	större	och	mindre	kör-	och	ensembleformationer		
− ha	inblick	i	hur	det	är	att	vara	med	i	en	större	konsertproduktion	tillsammans	med	
studenter	från	olika	utbildningar	och	årskurser	

− ha	inblick	hur	det	är	att	arbeta	med	ledare/dirigent	för	ett	stort	konsertprojekt	

Kursinnehåll	
− Repertoarstudier,	instudering	och	offentliga	konsertframträdanden	av	musik		
− Konstnärligt	arbete	under	ledning	av	olika	ledare/dirigenter		

Undervisning	och	examination	
Repetitionsarbetet	 och	 konserterna	 sker	 under	 en	 projektvecka	 och	 kräver	 aktivt	 deltagande	
under	minst	 80	%	av	 veckan	 inklusive	 konsertframträdandet.	 Eventuell	 resttentamen	kan	 ske	
genom	 att	 studenten	 genomför	 ett	 motsvarande	 konsertprojekt	 av	 liknande	 omfattning	 i	
samarbete	med	andra	studenter	vid	Musikhögskolan	i	Malmö	eller	annan	musikhögskola.	Inom	
en	 sådan	 tentamen	 skall	 följande	 ligga	 till	 grund	 för	 examination;	 En	beskrivande	projektplan	
med	 lärandemål	 visas	 upp,	 en	 loggbok	 som	 beskriver	 repetitionsarbetet	 föras,	 en	
dokumentation	i	form	av	skrivet	program	eller	en	inspelning	visas	upp.	Projektet	skall	innehålla	
repetitioner	samt	en	genomförd	konsert	som	motsvarar	en	veckas	arbete.		

Litteratur	och	övriga	läromedel	
Noter		

Delkursutvärdering	
Delkursen	utvärderas	formativt	och	till	vissa	delar	summativt	vid	kursens	slut.	
Övergripande	 frågor	 kring	 mål,	 kursinnehåll,	 samarbets-	 och	 undervisningsformer	 bör	 vara	
centrala.	 Viktiga	 synpunkter	 och	 erfarenheter	 från	 delkursutvärderingar	 ska	 tas	 upp	 i	
kursutvärderingen.	Erfarenheter	och	synpunkter	från	utvärderingen	ska	beaktas	och	följas	upp	i	
nästa	års	kurs.	
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Kördirigering	med	övningskör		
Ämneslärarutbildning	Gy,	inriktning:	kör	

Inplacering i kurs Kurskod: LAMC31, LAMC41, LAMT 51,61, 71 

Termin 3,4,8,9,10 

Beslutad av UN den 2012-08-24 ändrad 2015-06-15 

Mål	
Efter	avslutad	kurs	skall	den	studerande	ha	

− fördjupade	kunskaper	om	körinstudering	
− fördjupade	kunskaper	om	körsångens	funktion	med	varierande	arbetsmetoder	i	olika	
sammanhang	där	körsång	förekommer	

− fördjupade	färdigheter	som	körsångare	och	körledare	
− fördjupade	kunskaper	i	dirigering	
− fördjupade	kunskaper	om	interpretation	
− fördjupade	kunskaper	om	körrepertoar	i	olika	genrer	och	körbesättningar	

Kursinnehåll	
− instudering	av	körrepertoar	i	olika	genrer	med	övningskör	
− upprätta	en	repertoarlista	med	körrepertoar	i	olika	genrer	och	körbesättningar	
− fördjupade	kunskaper	av	olika	och	varierande	arbetsmetoder	vid	instudering	
− intonationsövningar	kopplad	till	vald	repertoar	
− textanalys,	textbehandling,	uttal	
− körledning	från	piano	
− partiturspel	vid	instudering	
− fördjupade	kunskaper	i	kördirigering	
− videoinspelning	för	egen	reflektion	och	gemensam	utvärdering	
− fortsatt	utveckling	av	eget	körsjungande		

Undervisning	och	examination	
Undervisningen	sker	i	helklass	tillsammans	med	Kyrkomusikerutbildningen.	
Examination	sker	fortlöpande	i	samband	med	undervisningen	och	på	beting	vid	läsårsslut	

Litteratur	och	övriga	läromedel	
Stora	Körboken.	Körrepertoar	enligt	upprättad	repertoarlista	

Delkursutvärdering	
Delkursen	utvärderas	formativt	och	till	vissa	delar	summativt	vid	kursens	slut.	
Övergripande	 frågor	 kring	 mål,	 kursinnehåll,	 samarbets-	 och	 undervisningsformer	 bör	 vara	
centrala.	 Viktiga	 synpunkter	 och	 erfarenheter	 från	 delkursutvärderingar	 ska	 tas	 upp	 i	
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kursutvärderingen.	Erfarenheter	och	synpunkter	från	utvärderingen	ska	beaktas	och	följas	upp	i	
nästa	års	kurs.	
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Kördirigering/	Körledning	
	Ämneslärarutbildning	Gy,	inriktning:	kör	

Inplacering i kurs   Kurskod: LAMC11, LAMC21 

Termin  1-2 

Beslutad av UN den 2012-08-24 ändrad 2015-06-15 

Mål	
Efter	avslutad	kurs	skall	den	studerande	ha	

− grundläggande	kunskaper	i	dirigeringsteknik	
− grundläggande	kunskaper	om	olika	instuderingsmetoder	av	körrepertoar	
− grundläggande	kännedom	om	körrepertoar	i	olika	genrer	och	körtyper	

Kursinnehåll	
− dirigeringstekniska	övningar:	slagschema,	förberedelseslag,	avslag,	fermat,	växlande	
taktarter,	frigörande	av	händerna,	simultanövningar,	insatser	

− instuderingsmetodik	
− dirigering	av	kanon	
− uppsjungningsövningar	
− enklare	partiturspel	
− instudering	av	enklare	körrepertoar	

Undervisning	och	examination	
Gruppundervisning.	Examination	sker	fortlöpande	i	samband	med	undervisningen.	

Litteratur	och	övriga	läromedel	
Stora	Körboken	(Gehrmans	förlag	ISBN	91-7748-043-0.	
På	slaget	Thomas	Caplin,	Gehrmans	förlag	ISBN	91-7748-043-3).	

Delkursutvärdering	
Delkursen	utvärderas	formativt	och	till	vissa	delar	summativt	vid	kursens	slut.	
Övergripande	 frågor	 kring	 mål,	 kursinnehåll,	 samarbets-	 och	 undervisningsformer	 bör	 vara	
centrala.	 Viktiga	 synpunkter	 och	 erfarenheter	 från	 delkursutvärderingar	 ska	 tas	 upp	 i	
kursutvärderingen.	Erfarenheter	och	synpunkter	från	utvärderingen	ska	beaktas	och	följas	upp	i	
nästa	års	kurs.	
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Kördirigering	/	Körledning	
Ämneslärarutbildning	Gy,	inriktning:	kör	

Inplacering i kurs   Kurskod: LAMC31, LAMC41 

Termin  3-4 

Beslutad av UN den 2012-08-24 ändrad 2015-06-15 

Mål	
Efter	avslutad	kurs	skall	den	studerande	

− fördjupade	kunskaper	i	dirigeringsteknik	
− fördjupade	kunskaper	om	olika	instuderingsmetoder	av	körrepertoar	
− fördjupad	kunskap	om	körrepertoar	i	olika	genrer	och	körtyper	
− reflektion	över	sin	egen	körledarroll	

Kursinnehåll	
− enskilda	lektioner	i	kördirigering	
− dirigeringstekniska	övningar	
− skriva	en	repertoarlista	inför	arbete	med	övningskör	
− förberedelse	av	repertoar	inför	arbete	med	övningskör	
− utvärdering	av	arbetet	med	övningskör,	bl	a	videoinspelning	

Undervisning	och	examination	
Enskild	undervisning.	Examination	sker	fortlöpande	i	samband	med	undervisningen.	

Litteratur	och	övriga	läromedel	
Stora	Körboken	(Gehrmans	förlag	ISBN	91-7748-043-0).	
Körrepertoar	enligt	särskild	lista.	

Delkursutvärdering	
Delkursen	utvärderas	formativt	och	till	vissa	delar	summativt	vid	kursens	slut.	
Övergripande	 frågor	 kring	 mål,	 kursinnehåll,	 samarbets-	 och	 undervisningsformer	 bör	 vara	
centrala.	 Viktiga	 synpunkter	 och	 erfarenheter	 från	 delkursutvärderingar	 ska	 tas	 upp	 i	
kursutvärderingen.	Erfarenheter	och	synpunkter	från	utvärderingen	ska	beaktas	och	följas	upp	i	
nästa	års	kurs.	
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Körledningsseminarier		
Ämneslärarutbildning	Gy,	inriktning:	kör	

Inplacering i kurs  Kurskod: LAMC11, 21, 31, 41, LAMT51, 61, 71 

Termin 1,2,3,4,8,9,10 

Beslutad av UN den 2012-08-24 

Mål	
Efter	avslutad	kurs	skall	den	studerande	ha	

− tillägnat	sig	redskap	att	möta	alla	tänkbara	situationer	som	körledare	

Kursinnehåll	
− Repertoar	i	olika	genrer	för	skilda	körkategorier	(barnkör,	flick-/pojkkör,	ungdomskör,	
damkör,	manskör,	blandad	kör	etc)	

− Instuderingsmetodik	för	olika	besättningar,	åldersgrupper	och	sammanhang	
− Röstfysiologi	
− Fördjupad	uppsjungningsmetodik	
− Fördjupad	röstteknik	i	olika	genrer	
− Körsång	och	hälsa	
− Specialstudier	av	metodik	för	målbrottsröster	
− Körorganisation	
− Arbete	med	scenisk	körverksamhet	
− Körsång	med	den	åldrande	rösten	
− Arbete	med	stildrag	i	arrangering	för	kör	i	olika	genrer	
− Körsång	tillsammans	med	instrument	

Undervisning	och	examination	
Undervisningen	 sker	 inom	ovanstående	 ämnesområden	 i	 årskursblandade	 grupper	 termin	 för	
termin,	 där	 de	 olika	 ämnesområdena	 skall	 ha	 belysts	 efter	 att	 hela	 utbildningen	 är	
genomgången.	

Litteratur	och	övriga	läromedel	
Körmusik	
Klara	kören!	av	Hans	Lundgren	(Gehrmans)	
Människan	i	kören	av	Kjell	Bengtsson	(SKS)	
Körkonst	av	Tone	Bianca	Dahl	(Bo	Ejeby	Förlag)	
Scenisk	kör	av	Ing-Marie	Janzon	(Gehrmans)	
Stora	sångguiden	av	Daniel	Zanger	Borch	(Notfabriken)	
Vägvisare	till	barnkör	av	Margrete	Enevold	(Verbum)	
Röstboken	av	Ninni	Elliot	(Studentlitteratur)	
Körsång	påverkar	-	forskare	berättar	-	Redaktörer	Gunnel	Fagius/Lena	Ekman	Frisk	(Wessmans)	



	 81	

Delkursutvärdering	
Delkursen	utvärderas	formativt	och	till	vissa	delar	summativt	vid	kursens	slut.	
Övergripande	 frågor	 kring	 mål,	 kursinnehåll,	 samarbets-	 och	 undervisningsformer	 bör	 vara	
centrala.	 Viktiga	 synpunkter	 och	 erfarenheter	 från	 delkursutvärderingar	 ska	 tas	 upp	 i	
kursutvärderingen.	Erfarenheter	och	synpunkter	från	utvärderingen	ska	beaktas	och	följas	upp	i	
nästa	års	kurs.	
	
	



	 82	

Körsång/körledning	
	Ämneslärarutbildning	Gy,	inriktning:	instrumental	/	ensemble	/	arr.komp	/	rytmik	

Inplacering i kurs Kurskod:LAMB31, LAMB41, LAMD31, LAMD41 

Termin 3 - 4 

Beslutad av UN den 2012-08-24 ändrad 2015-06-15 

Mål	
Efter	genomgången	delkurs	ska	den	studerande		

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

− grundläggande	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	

Kursinnehåll	
− grundläggande	sångträning	i	kör	
− uppsjungnings-	/intonationsövningar		
− kanons	
− grundläggande	dirigeringsteknik		
− enskilda	körledningsuppgifter	av	enklare	slag		
− grundläggande	körträning	i	mindre	besättningar	under	ledning	av	de	studerande	själva		
− orientering	kring	barn-	och	tonårsröstens	funktion		
− repertoarkännedom	för	skolans	olika	stadier	och	vuxenkör		
− jul-	och	vårrepertoar	
− obligatorisk	konsert	med	julrepertoar	
− obligatorisk	konsert	med	vårrepertoar	

Undervisning	och	examination	
Gruppundervisning,	hel-	och	halvklass	

Litteratur	och	övriga	läromedel	
Stora	Körboken		

Delkursutvärdering	
Delkursen	utvärderas	formativt	och	till	vissa	delar	summativt	vid	kursens	slut.	
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Övergripande	 frågor	 kring	 mål,	 kursinnehåll,	 samarbets-	 och	 undervisningsformer	 bör	 vara	
centrala.	 Viktiga	 synpunkter	 och	 erfarenheter	 från	 delkursutvärderingar	 ska	 tas	 upp	 i	
kursutvärderingen.	Erfarenheter	och	synpunkter	från	utvärderingen	ska	beaktas	och	följas	upp	i	
nästa	års	kurs.	
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Körsång/sångensemble	
	Ämneslärarutbildning	Gy,	inriktning:	kör	

Inplacering i kurs Kurskod: LAMC10, 20, 30, 40, LAMT50, 60, 70 

Termin 1,2,3,4,8,9,10 

Beslutad av UN den 2012-08-24 ändrad 2015-06-15 

Mål	
Efter	genomgången	delkurs	ska	den	studerande		

- fått	fördjupade	kunskaper	som	korist	
- ha	utvecklat	sin	notläsningsförmåga	
- ha	utvecklat	sångrösten	
- ha	utvecklat	sitt	gehör	och	intonationsförmåga	
- fått	fördjupade	kunskaper	om	körrepertoar	inom	olika	genrer	
- ha	sjungit	i	olika	körer	och	i	mindre	ensembler		

Kursinnehåll	
- fördjupad	sångträning	i	kör	
- uppsjungnings-	/intonationsövningar	
- blandad	repertoar	inom	olika	genrer	
- konsertproduktioner	

Undervisning	och	examination	
- Gruppundervisning	tillsammans	med	Kyrkomusikerutbildningen	
- Musikhögskolans	Kammarkör	
- Sångensembler	med	olika	sammansättning	
- Examination	sker	fortlöpande	och	i	samband	med	konserter	

Litteratur	och	övriga	läromedel	
- Stora	Körboken	

- Körrepertoar	enligt	särskild	lista.	

Delkursutvärdering	
Delkursen	utvärderas	formativt	och	till	vissa	delar	summativt	vid	kursens	slut.	
Övergripande	 frågor	 kring	 mål,	 kursinnehåll,	 samarbets-	 och	 undervisningsformer	 bör	 vara	
centrala.	 Viktiga	 synpunkter	 och	 erfarenheter	 från	 delkursutvärderingar	 ska	 tas	 upp	 i	
kursutvärderingen.	Erfarenheter	och	synpunkter	från	utvärderingen	ska	beaktas	och	följas	upp	i	
nästa	års	kurs.	
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IKT	-	informations	och	kommunikationsteknik	i	
undervisningen	
	Ämneslärarutbildning	Gy,	inriktning:	instrumental	/	ensemble	

Inplacering i kurs 	
Kurskod: LAMP72 

Termin 10 

Beslutad av UN den 2012-08-24 

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	

Kursinnehåll	
− 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	

Undervisning,	arbetssätt	och	examination	
Delkurserna	genomförs	i	form	av	litteraturstudier,	seminarier,	diskussioner,	problembaserade	
uppgifter,	projektstudier	och	praktiska	arbetssätt	i	grupp	eller	individuellt.	
Muntliga,	skriftliga	och	musikaliska	redovisningar	sker	fortlöpande	under	delkursen.	Delkursen	
avslutas	med	en	skriftlig	eller	muntlig	tentamen.	

	Betyg	
Som	betyg	används	Godkänd	eller	Underkänd	

Kurslitteratur	
Kurslitteratur	förtecknas	på	särskild	lista.	alt.	se	arbetsplan	

Delkursutvärdering	
Delkursen	utvärderas	formativt	och	till	vissa	delar	summativt	vid	kursens	slut.	
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Övergripande	 frågor	 kring	 mål,	 kursinnehåll,	 samarbets-	 och	 undervisningsformer	 bör	 vara	
centrala.	 Viktiga	 synpunkter	 och	 erfarenheter	 från	 delkursutvärderingar	 ska	 tas	 upp	 i	
kursutvärderingen.	Erfarenheter	och	synpunkter	från	utvärderingen	ska	beaktas	och	följas	upp	i	
nästa	års	kurs.	
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Metrik	och	gehör	
Ämneslärarutbildning	Gy,	inriktning:	rytmik	

Inplacering	i	kurs:		
Kurskod:	LAMD11,	21,	31,	41,	LAMR51	

Termin:		
1,2,3,4,8	

Beslutad	av	UN	den:	 2012-08-24 

Mål	
Efter	avslutad	delkurs	ska	den	studerande	kunna	

− analysera	och	koordinera	rytmiska	mönster	med	kroppen	
− utföra	polyfona	mönster	med	rörelse	och	röst	
− planera	och	leda	metriklektioner	
− redovisa	och	redogöra,	både	muntligt	och	skriftligt,	för	förvärvad	kunskap	inom		
− delkursen	metrik	

Innehåll	
− metrik	och	gehör	
− gehörsundervisning	på	golvet	
− reaktions–	och	koordinationsträning	
− underdelning	av	puls	och	rytmiska	mönster	
− diktat	och	notation	i	rörelse	och	skrift	
− flerstämmigheter;	rytmiskt	och	melodiskt	
− rörelseanalyser	av	binära	och	ternära	taktarter	(2-	3-	4-	5-	6-	och	7	takt)	
− två	mot	tre	och	tre	mot	två	
− fyra	mot	tre	
− fem	mot	fyra	
− planering	av	metriklektioner	
− rytmiskt-melodiskt	ensemblespel,	xylofoner	

Undervisning	och	examination	
Gruppundervisning	
Examination	sker	i	praktik	och	teori	med	genomförande	av	uppgifter	med	efterföljande	analys,	
diskussion	och	reflektion	

Litteratur	och	övriga	läromedel	
Lärares	kompendier:	Vernersson/Johansson	Gehörsundervisning	på	golvet	
Fonogram,	aktuell	notlitteratur,	film	

Delkursutvärdering	
Delkursen	utvärderas	formativt	och	till	vissa	delar	summativt	vid	kursens	slut.	
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Övergripande	 frågor	 kring	 mål,	 kursinnehåll,	 samarbets-	 och	 undervisningsformer	 bör	 vara	
centrala.	 Viktiga	 synpunkter	 och	 erfarenheter	 från	 delkursutvärderingar	 ska	 tas	 upp	 i	
kursutvärderingen.	Erfarenheter	och	synpunkter	från	utvärderingen	ska	beaktas	och	följas	upp	i	
nästa	års	kurs.	
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Metrik	och	slagverk	
	Ämneslärarutbildning	Gy,	inriktning:	rytmik	

Inplacering	i	kurs	
 
Kurskod: LAMD11, 21, 31, 41, LAMR51 

Termin	 1,2,3,4,8 

Beslutad	av	UN	den	
	
2012-08-24	

Mål		
Efter	avslutad	delkurs	ska	den	studerande	kunna	

− koordinera	rytmiska	mönster	med	kroppen		
− utföra	polyfona	mönster	i	rörelse		
− planera	och	leda	metriklektioner	med	och	utan	slagverk	
− spela	olika	rytmiska	mönster	på	olika	instrument	(congas,	claves,	campana,	m.m.)	
− både	muntligt	och	skriftligt	redovisa	och	redogöra	för	förvärvad	kunskap	inom	
− delkursen	metrik	och	slagverk		

Innehåll	
Metrik	 och	 slagverk,	 reaktions	 och	 koordinationsträning,	 underdelning	 av	 puls	 och	 rytmiska	
mönster,	diktat	och	notation	i	rörelse	och	skrift,	flerstämmigheter;	rytmiska	motiv:	
• två	mot	tre	och	tre	mot	två 
• fyra	mot	tre 
• fem	mot	fyra	

− planering	och	genomförande	av	metrikuppgifter	och	i	kombination	med	slagverk	
− ensemblespel;	amadindor,	congas,	claves,	campana	m.m.		

Undervisning	och	examination	
Gruppundervisning	
Examination	sker	i	praktik	och	teori	med	genomförande	av	uppgifter	med	efterföljande	analys,	
diskussion	och	reflektion	

Litteratur	och	övriga	läromedel	
Lärares	kompendier		
Fonogram		
Aktuell	notlitteratur		
Film	

Delkursutvärdering	
Delkursen	utvärderas	formativt	och	till	vissa	delar	summativt	vid	kursens	slut.	
Övergripande	 frågor	 kring	 mål,	 kursinnehåll,	 samarbets-	 och	 undervisningsformer	 bör	 vara	
centrala.	 Viktiga	 synpunkter	 och	 erfarenheter	 från	 delkursutvärderingar	 ska	 tas	 upp	 i	
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kursutvärderingen.	Erfarenheter	och	synpunkter	från	utvärderingen	ska	beaktas	och	följas	upp	i	
nästa	års	kurs.	
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Musikergonomi		
Ämneslärarutbildning	Gy,	inriktning:	instrumental	/	ensemble	/	arr.komp	/	kör	/	rytmik	

Inplacering i kurs 
Kurskod: LAMB20, LAMC20, LAMD20, LAMP50, LAMR50, 
LAMT50, LAMS50 

Termin 2,8 

Beslutad av UN den 2012-08-24 ändrad 2015-06-15 

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	
	

Kursinnehåll	
− praktiska	övningar	och	rörelser	
− faktainfo	om	kroppens	anatomi	och	dess	möjligheter	och	begränsningar;	fysiskt	och	
psykiskt	

− basala	övningar	i	sittande	och	stående	inkl.	instrumentergonomi.	
− Termin	8:	som	termin	2	med	ett	didaktiskt	perspektiv	

Undervisning,	arbetssätt	och	examination	
Gruppundervisning	max	15studenter.	
Resursveckor	 i	 slutet	 av	 vårterminen	 kan	 utnyttjas	 av	 de	 studenter	 som	 missat	 ordinarie	
tillfällen	eller	önskar	komplettera.	
Examination	sker	fortlöpande	i	undervisningen	genom	aktivt	deltagande	i	mötestillfällena.	

Betyg	
Som	betyg	används	Godkänd	eller	Underkänd	

Kurslitteratur	
Referenslitteratur:	 Dropsy,	 Jacques:	 Den	 harmoniska	 kroppen/Natur	 och	 Kultur;	 Dropsy,	
Jacques:	 Leva	 i	 sin	 kropp/Natur	 och	 Kultur;	 Anatomibok;	 Kopierat	 material.	 www.artist-
musikerhalsan.se		

Delkursutvärdering	
Delkursen	utvärderas	formativt	och	till	vissa	delar	summativt	vid	kursens	slut.	
Övergripande	 frågor	 kring	 mål,	 kursinnehåll,	 samarbets-	 och	 undervisningsformer	 bör	 vara	
centrala.	 Viktiga	 synpunkter	 och	 erfarenheter	 från	 delkursutvärderingar	 ska	 tas	 upp	 i	
kursutvärderingen.	Erfarenheter	och	synpunkter	från	utvärderingen	ska	beaktas	och	följas	upp	i	
nästa	års	kurs.	
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	Musik,	kultur	och	konstarterna	i	samhället/klassisk	
	Ämneslärarutbildning	Gy,	inriktning:	instrumental	/	ensemble	/	arr.komp	/	kör	/	rytmik	

Inplacering i kurs Kurskod: LAMB12, LAMB22, LAME10, LAME20 

Termin 1-2 

Beslutad av UN den 2012-08-24 

Mål	
Efter	genomgången	delkurs	ska	den	studerande	

− i	skenet	av	den	allmänna	historien	och	konsthistorien	i	övrigt,	ha	kunskap	om	de	stora	
dragen	i	den	västerländska	konstmusikens	historia	och	utveckling	

− vara	förtrogen	med	de	viktigaste	musikverken	och	kompositionsformerna	

Kursinnehåll	
− 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	
musiken,	instrumental	teater	etc.	

− den	svenska	konstmusikens	viktigaste	verk	

Undervisning,	arbetssätt	och	examination	
Föreläsningar	i	storgrupp.	Delkursen	kan	också	ges	som	fristående	kurs.	Samläses	mellan	olika	
utbildningsvarianter	på	ML.		
Fyra	 tretimmarsskrivningar	 per	 delkurs/läsår.	 Ev.	 omtentamen	 sker	 muntligt	 i	 grupper	 om	
högst	6	studenter.	

Betyg	
Som	betyg	används	Godkänd	eller	Underkänd	

Kurslitteratur	
Sixten	Nordström:	”Så	blir	det	musik”	och	”De	stora	tonsättarna”.	
Utbildning:	G/Ga/IE	
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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	
63	

Delkursutvärdering	
Delkursen	utvärderas	formativt	och	till	vissa	delar	summativt	vid	kursens	slut.	
Övergripande	 frågor	 kring	 mål,	 kursinnehåll,	 samarbets-	 och	 undervisningsformer	 bör	 vara	
centrala.	 Viktiga	 synpunkter	 och	 erfarenheter	 från	 delkursutvärderingar	 ska	 tas	 upp	 i	
kursutvärderingen.	Erfarenheter	och	synpunkter	från	utvärderingen	ska	beaktas	och	följas	upp	i	
nästa	års	kurs.	
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Musik,	kultur	och	konstarterna	i	samhället/Rock,	Jazz	
	Ämneslärarutbildning	Gy,	inriktning:	instrumental	/	ensemble	/	arr.komp	/	kör	/	rytmik	

Inplacering	i	kurs	 Kurskod: LAMB32, LAME30, LAMB45, LAME41 

Termin 4 

Beslutad av UN den 2012-08-24 

Mål	
Efter	genomgången	delkurs	ska	den	studerande		

− Fördjupad	förståelse	för	de	ingående	musikgenrernas	utveckling	som	funktion	av	
samhällsutveckling	och	levnadsförhållanden.		

− kunskap	om	de	ingående	musikaliska	funktionerna,	deras	betydelse	i	olika	genrer	samt	
deras	ursprung.	

− en	breddad	repertoarkännedom	som	är	relevant	i	förhållande	till	uppkomst	och	
utvecklingen	för	de	olika	genrerna	

− förståelse	för	tekniska	innovationer	och	utveckling	av	media	i	förhållande	till	framväxt	av	
genrer	inom	jazz,	rock	och	pop	

− tolkningsramar	som	ger	ökad	förståelse	för	de	kulturella	symboler	och	begrepp	som	finns	
inom	kunskapsområdet	

− förståelse	för	framväxten	av	efterkrigstidens	samhällssystem	som	förutsättning	för	den	
musikalisk	utvecklingen.	

− kunskap	om	samband	med	andra	estetiska	och	konstnärliga	uttryck	
− kunskap	om	musik	som	globalt	tillgänglig	kultur	
− förmåga	att	återge	och	redogöra	för	denna	utveckling	i	tal	och	skrift	
− förmåga	att	ställa	utvecklingen	i	relation	till	dagens	musikaliska	utbud	
− ökad	insikt	om	olika	genusaspekter	och	mångfaldsperspektiv	inom	ämnesområdet	

Kursinnehåll	
− Genomgång	av	uppkomsten	av	och	utveckling	hos	de	afroamerikanska	musikstilarna	
negro	spirituals,	blues,	jazz	och	country.		

− Utvecklingen	av	undergenrer	och	nya	genrer	i	spåren	av	de	tidigare	
− Genomgång	av	samhällsförhållanden	och	teknisk	utveckling	som	varit	betydelsefull	för	
dessa	stilar	

Undervisning,	arbetssätt	och	examination	
Kursen	ges	som	föreläsningar	och	inlämnande	av	ett	antal	deluppgifter	som	tillsammans	utgör	
hemtenta	för	kursen	

Betyg	
Som	betyg	används	Godkänd	eller	Underkänd	
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Kurslitteratur	
Länkar	på	nätet,	 lärarens	kompendium,	repertoarlista	samt	Nationalencyklopedins	nätupplaga.	
Referensverk	”Wow”	av	Blokhus	&	Molde.	Universitetsförlaget	2004.  

Delkursutvärdering	
Delkursen	utvärderas	formativt	och	till	vissa	delar	summativt	vid	kursens	slut.	
Övergripande	 frågor	 kring	 mål,	 kursinnehåll,	 samarbets-	 och	 undervisningsformer	 bör	 vara	
centrala.	 Viktiga	 synpunkter	 och	 erfarenheter	 från	 delkursutvärderingar	 ska	 tas	 upp	 i	
kursutvärderingen.	Erfarenheter	och	synpunkter	från	utvärderingen	ska	beaktas	och	följas	upp	i	
nästa	års	kurs.	
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Musik,	kultur	och	konstarterna	i	samhället/	världsmusik		

Ämneslärarutbildning	Gy,	inriktning:	instrumental	/	ensemble	/	arr.komp	/	kör	/	rytmik	

Inplacering i kurs Kurskod: LAMP52, LAMS51,LAMT52, LAMR52  

Termin 8 

Beslutad av UN den 2012-08-24 

Mål	
Efter	genomgången	delkurs	ska	den	studerande	

− kunna	redogöra	för	musikens	roll	och	funktion	i	människans	tillvaro,	och	hur	denna	har	
förändrats	genom	historien	på	grund	av	olika	teknikskiften	

− förstå	och	kunna	tillämpa	olika	musiketnologiska	begrepp	för	att	beskriva	musikaliska	och	
musiksociala	förlopp	

− uppvisa	medvetenhet	om	och	kunna	exemplifiera	hur	olika	musikaliska	begrepp	såsom	
puls,	rytm,	intonation,	skalor	och	performans	har	skiftande	roller	och	värden	i	olika	
musikkulturer	

− kunna	redogöra	för	de	stora	dragen	i	den	svenska	folkmusikens	historia,	nuvarande	
situation	och	roll	i	samhället,	och	kunna	nämna	och	vid	lyssning	känna	igen	några	av	de	
specifika	instrument,	stilar	och	artister	som	är	viktiga	inom	genren	

− kunna	redogöra	för	de	stora	dragen	i	den	europeiska	och	utomeuropeiska	folkmusikens	
historia,	nuvarande	situation	och	roll	i	samhället,	och	kunna	nämna	och	vid	lyssning	känna	
igen	några	av	de	specifika	instrument,	stilar	och	artister	som	är	viktiga	inom	genren	

Kursinnehåll	

Moment	1	
Genomgång	 av	 musikens	 fyra	 olika	 åldrar,	 och	 hur	 musikens	 roll	 för	 det	 mänskliga	 livet	 har	
påverkats	av	olika	teknikskiften.		
Genomgång	 av	 olika	 musiketnologiska	 begrepp	 för	 att	 förstå	 och	 analysera	 människors	
skapande	och	användande	av	musik.		
Genomgång	av	olika	musikstrukturella	begrepp	såsom	puls,	rytm,	intonation,	tonförråd	o	s	v	och	
hur	dessas	struktur	och	funktion	skiljer	sig	åt	mellan	olika	kulturer	och	historiska	epoker,	för	att	
skapa	en	förståelse	för	att	de	begrepp	studenterna	har	om	detta	inte	är	självklara	naturlagar.		

Moment	2	
Genomgång	av	den	svenska	folkmusikens	historia	och	nuvarande	situation	i	samhället	

Moment	3	
Genomgång	 av	 folkmusikstilar	 från	 olika	 delar	 av	 Europa,	 och	 dessas	 roll	 i	 det	 moderna	
samhället	
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Moment	4	
Genomgång	av	folkmusikstilar	från	övriga	Världen,	och	dessas	roll	i	det	moderna	samhället.	

Undervisning	och	examination	
Kursen	ges	huvudsakligen	genom	interaktiva	lektioner	via	internet,	men	även	genom	föreläsning	
och	seminarier,	som	bland	annat	innefattar	musiklyssning	och	diskussioner.	Kursen	förutsätter	
stor	 elevaktivitet	 såväl	 genom	 egen	 inläsning	 inför	 lektionerna	 som	 genom	 deltagande	 i	
diskussioner	 på	 lektionerna.	 Examination	 sker	 genom	 deltagande	 i	 lektionerna,	 samt	 genom	
olika	former	av	enskilda	uppgifter	som	görs	online.	

Litteratur	och	övriga	läromedel	
Lärarens	 egna	 kompendier,	 dessas	 hänvisningar	 till	 musik	 och	 bild	 på	 nätet,	 samt	 relevanta	
fonogram.	

Delkursutvärdering	
Delkursen	utvärderas	formativt	och	till	vissa	delar	summativt	vid	kursens	slut.	
Övergripande	 frågor	 kring	 mål,	 kursinnehåll,	 samarbets-	 och	 undervisningsformer	 bör	 vara	
centrala.	 Viktiga	 synpunkter	 och	 erfarenheter	 från	 delkursutvärderingar	 ska	 tas	 upp	 i	
kursutvärderingen.	Erfarenheter	och	synpunkter	från	utvärderingen	ska	beaktas	och	följas	upp	i	
nästa	års	kurs.	
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Musiklära		
Ämneslärarutbildning	Gy,	inriktning:	instrumental	/	ensemble	/	arr.komp	/	kör	/	rytmik	

Inplacering i kurs Kurskod: LAMB12, LAME10  

Termin 1 

Beslutad av UN den 2012-08-24 

Mål	
Efter	avslutad	kurs	skall	den	studerande	kunna	

− redovisa	goda	kunskaper	i	allmän	musiklära	

Kursinnehåll	
− Musiklära	-	genomgång	av	den	allmänna	musiklärans	olika	moment,	exempelvis	klaver	
och	förtecken,	oktavnamn,	intervall,	treklanger	och	färgade	ackord,	musiktermer,	skalor,	
kyrkotonarter,	ornament,	kvintcirkeln	

Undervisning	och	examination	
Undervisningen	sker	i	grupp.	Examination	sker	vid	enskilt	tentamenstillfälle.	

Litteratur	och	övriga	läromedel	
Fakta-/arbetsbok	i	Musiklära	eller	alternativt	material.	

Delkursutvärdering	
Delkursen	utvärderas	formativt	och	till	vissa	delar	summativt	vid	kursens	slut.	
Övergripande	 frågor	 kring	 mål,	 kursinnehåll,	 samarbets-	 och	 undervisningsformer	 bör	 vara	
centrala.	 Viktiga	 synpunkter	 och	 erfarenheter	 från	 delkursutvärderingar	 ska	 tas	 upp	 i	
kursutvärderingen.	Erfarenheter	och	synpunkter	från	utvärderingen	ska	beaktas	och	följas	upp	i	
nästa	års	kurs.	
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GeMu-metodik		
Ämneslärarutbildning	Gy,	inriktning:	instrumental	/	ensemble	/	kör	/	rytmik	

Inplacering i kurs LAMP62  

Termin 9 

Beslutad av UN den 2012-08-24 ändrad 2015-06-15 

Mål	
Efter	avslutad	kurs	skall	den	studerande	kunna	

− Den	studerande	skall	visa	sig	förberedd	för	undervisning	i	ämnet	Gehörs-	och	musiklära	
på	gymnasiets	estetiska	program,	både	vad	gäller	egen	kunskapsunderbyggnad	och	
pedagogisk	beredskap.	

Kursinnehåll	
Kursen	sammansmälter	egenträning,	d	v	s	traditionell	gehörsundervisning,	med					

− gehörsmetodik.		
− Egenträningsdelen	innefattar	

gehörsmässig	 färdighetsträning,	 innebärande	 vidareutveckling	 av	 förmågan	 till	 inre	 hörande,	
förmågan	att	teckna	ned	musik	samt	förmågan	att	utföra	tillämpliga	gehörsövningar	av	skiftande	
slag.	
Metodikdelen	 innefattar	 materialframställning,	 litteraturkännedom,	 övningsundervisning	 i	
gruppen	m	m	huvudsakligen	med	inriktning	mot	undervisning	på	lägre	stadier.	

Undervisning	och	examination	
Gruppundervisning.	 Examination	 sker	 fortlöpande	 i	 samband	 med	 undervisning	 och	
övningsundervisning.	Som	betyg	används	Godkänd	eller	Underkänd.	

Litteratur	och	övriga	läromedel	
Som	kurslitteratur	används	en	rad	böcker,	kompendier	och	metoder	såväl	som	material	hämtat	
från	 musiklitteraturen.	 Dessutom	 en	 översiktlig	 genomgång	 av	 på	 fältet	 förekommande	
litteratur	i	Gehörs-	och	musiklära.	

Delkursutvärdering	
Delkursen	utvärderas	formativt	och	till	vissa	delar	summativt	vid	kursens	slut.	
Övergripande	 frågor	 kring	 mål,	 kursinnehåll,	 samarbets-	 och	 undervisningsformer	 bör	 vara	
centrala.	 Viktiga	 synpunkter	 och	 erfarenheter	 från	 delkursutvärderingar	 ska	 tas	 upp	 i	
kursutvärderingen.	Erfarenheter	och	synpunkter	från	utvärderingen	ska	beaktas	och	följas	upp	i	
nästa	års	kurs.	
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Noteditering	
Ämneslärarutbildning	Gy,	inriktning:	instrumental	/	ensemble	/	kör	/	rytmik	

Inplacering i kurs LAME10, LAMB12 

Termin 1 

Beslutad av UN den 2012-08-24 ändrad 2015-06-15 

Mål	
Efter	avslutad	kurs	skall	den	studerande	kunna	

− Använda notediteringsprogram som ett verktyg i undervisningen 
− Utforma notutskrifter för olika sammanhang enligt gällande praxis 
− Integrera notexempel i textdokument 

Kursinnehåll	
− 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 
− import av MIDI- och XML-filer 
− import av text-filer 
− export av notexempel till ordbehandlingsprogram och Internet 
− uppspelning av noterad musik via MIDI 
− bygga upp malldokument 

Undervisning	och	examination	
Gruppundervisning med 6-12 studerande/grupp i form av seminarier, diskussioner, 
problembaserade uppgifter och praktiskt arbetssätt i grupp eller individuellt. 
Examination sker löpande med inlämningsuppgifter och en avslutande praktisk tentamen. 

Litteratur	och	övriga	läromedel	
Lärobok: Lär dig Sibelius 7. 

Delkursutvärdering	
Delkursen	utvärderas	formativt	och	till	vissa	delar	summativt	vid	kursens	slut.	
Övergripande	 frågor	 kring	 mål,	 kursinnehåll,	 samarbets-	 och	 undervisningsformer	 bör	 vara	
centrala.	 Viktiga	 synpunkter	 och	 erfarenheter	 från	 delkursutvärderingar	 ska	 tas	 upp	 i	
kursutvärderingen.	Erfarenheter	och	synpunkter	från	utvärderingen	ska	beaktas	och	följas	upp	i	
nästa	års	kurs.	
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Partiturspel	
	Ämneslärarutbildning	Gy,	inriktning:	instrumental	/	ensemble	/kör		

Inplacering i kurs  LAMB37 

Termin 3 

Beslutad av UN den 2012-08-24 

Mål	
Efter	avslutad	kurs	skall	den	studerande	kunna	

− spela	körpartitur	på	en	grundläggande	nivå	med	två	notsystem,	två-	till	fyrstämmig	sats	
− göra	en	formanalys	av	enklare	körpartitur	
− ha	ett	grundläggande	kadensspel	i	olika	tonarter	
− göra	ackordanalys	av	fyrstämmig	körsats	

Kursinnehåll	
− Kadensspel	i	olika	omläggningar	och	tonarter	
− Koralspel	
− Körpartitur	två-	till	fyrstämmiga	
− Spela	körpartitur	efter	ackordanalys	
− Stämövningsspel	med	stämmor	i	olika	kombinationer	

Undervisning	och	examination	
Undervisningen	sker	enskilt	och	i	grupp		
Examination	sker	fortlöpande	

Betyg	
Vid	bedömning	används	något	av	betygen	Godkänd	eller	Underkänd.		

Litteratur	och	övriga	läromedel	
Koralboken	
Stora	Körboken	
Repertoar	som	används	i	kursen	kördirigering		

Delkursutvärdering	
Delkursen	utvärderas	formativt	och	till	vissa	delar	summativt	vid	kursens	slut.	
Övergripande	 frågor	 kring	 mål,	 kursinnehåll,	 samarbets-	 och	 undervisningsformer	 bör	 vara	
centrala.	 Viktiga	 synpunkter	 och	 erfarenheter	 från	 delkursutvärderingar	 ska	 tas	 upp	 i	
kursutvärderingen.	Erfarenheter	och	synpunkter	från	utvärderingen	ska	beaktas	och	följas	upp	i	
nästa	års	kurs.	
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PIK	Bas		
Ämneslärarutbildning	Gy,	inriktning:	instrumental	/	ensemble	/	arr.komp		

Inplacering i kurs Kurskod: LAMB11, LAMC11, LAMD11, LAMB21, LAMC21 

Termin 1 eller 2 

Beslutad av UN den 2012-08-24 ändrad 2015-06-15 

Mål	
Efter	genomgången	delkurs	ska	den	studerande	

− kunna	spela	elbas	på	en	enkel	nivå	inom	rock/pop	och	latinamerikansk	musik	samt	kunna	
instruera		enkelt	på	instrumentet	i	enskild	undervisning	och	i	samband	med	
ensembleundervisning	

− ha	kunskap	om	elbasens	plats	inom	dagens	musik	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	

− ha	grundläggande	spelteknik		
− ha	kunskap	om	elbasens	möjligheter		

Kursinnehåll	
Spelteknik,	 instrument/förstärkarkännedom,	 historik,	 instruktionsmetodik	 samt	 samspel	 i	
gruppen	

Undervisning	och	examination	
Gruppundervisning,	max	5	studerande/grupp	
Examination	sker	fortlöpande	under	delkursens	gång.	

Litteratur	och	övriga	läromedel	
Kompendium	sammanställs	av	läraren	

Delkursutvärdering	
Delkursen	utvärderas	formativt	och	till	vissa	delar	summativt	vid	kursens	slut.	
Övergripande	 frågor	 kring	 mål,	 kursinnehåll,	 samarbets-	 och	 undervisningsformer	 bör	 vara	
centrala.	 Viktiga	 synpunkter	 och	 erfarenheter	 från	 delkursutvärderingar	 ska	 tas	 upp	 i	
kursutvärderingen.	Erfarenheter	och	synpunkter	från	utvärderingen	ska	beaktas	och	följas	upp	i	
nästa	års	kurs.	
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PIK	gitarr	
	Ämneslärarutbildning	Gy,	inriktning:	instrumental	/	ensemble	/	kör	/	rytmik	

Inplacering i kurs  Kurskod: LAMB32, LAMB36 

Termin  3 

Beslutad av UN den 2012-08-24 ändrad 2015-06-15 

Mål	
Studenten	ska	efter	avslutad	kurs:	

− ha	byggt	upp	ett	grundläggande	kunnande	på	instrumentet	som	möjliggör	vidare	
utveckling	och	fördjupning	

− känna	till	elementa	om	stämning,	spelteknik	och	notering	
− ha	fått	erfarenhet	av	ackompanjemangsspel	till	egen	sång	i	olika	genrer,	och	vara	beredd	
att	omsätta	sitt	kunnande	i	egna	undervisningssituationer	

− kunna	utföra	minst	5	olika	ackompanjemangsmodeller	på	ett	tillfredställande	sätt	
− ha	en	ackordkunskap	på	minst	12-15	ackord	och	kunna	skifta	mellan	dessa	utan	avbrott	i	
det	rytmiska	flödet	

Kursinnehåll	
Ackompanjemang	som	fungerar	som	exempel	på	och	övning	av	vanligt	förekommande	tekniker,	
genrer	och	ackompanjemangsmodeller.	Melodispel	och	basala	tekniska	övningar.	

Undervisning,	arbetssätt	och	examination	
Undervisningen	sker	i	grupp	om	2-6	personer.	Vid	behov	används	nivågruppering	inom	ramen	
för	 samma	 tidsresurs.	Det	huvudsakliga	arbetet	utgörs	av	studentens	 individuella	övning,	med	
lektionen	 som	 incitament,	 startpunkt	 och	 redovisningstillfälle.	 Examination	 sker	 genom	
fortlöpande	bedömning	av	studieprestationen.	

Litteratur	och	övriga	läromedel	
Som	studielitteratur	används	material	i	form	av	noter,	i	första	hand	sånger,	som	tillhandahålles	
av	 läraren.	 Även	 annat	 material	 av	 sammanfattande	 natur	 kan	 förekomma.	 Studentens	
fortlöpande	anteckningar	utgör	också	studiematerial.	

Delkursutvärdering	
Delkursen	utvärderas	formativt	och	till	vissa	delar	summativt	vid	kursens	slut.	
Övergripande	 frågor	 kring	 mål,	 kursinnehåll,	 samarbets-	 och	 undervisningsformer	 bör	 vara	
centrala.	 Viktiga	 synpunkter	 och	 erfarenheter	 från	 delkursutvärderingar	 ska	 tas	 upp	 i	
kursutvärderingen.	Erfarenheter	och	synpunkter	från	utvärderingen	ska	beaktas	och	följas	upp	i	
nästa	års	kurs.	
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Pik	piano		
Ämneslärarutbildning	Gy,	inriktning:	instrumental	/	ensemble	/	kör	/	rytmik	

Inplacering i kurs  Kurskod: LAMB32, LAMB36 

Termin  3 

Beslutad av UN den 2012-08-24 ändrad 2015-06-15 

Mål	
Efter	avslutad	kurs	skall	den	studerande	

− på	en	grundläggande	nivå	kunna	ackompanjera	sång	i	skilda	genrer,	främst	inom	pop-rock	
och	visgenrerna	

− kunna	spela	ett	intro	på	ett	tillfredställande	sätt	
− ha	byggt	upp	ett	grundläggande	kunnande	på	instrumentet	som	möjliggör	vidare	
utveckling	

− ha	kunskap	om	grundläggande	teknik	

Kursinnehåll	
− spel	efter	ackordbeteckningar	och	enklare	melodispel	
− komp	till	egen	sång	
− enklare	transponering	efter	ackord	och	på	gehör	
− plankning	och	annan	gehörsinlärning	
− enklare	notspel	
− melodispel	och	introduktioner	

Undervisning	och	examination	
Undervisningen	 sker	 i	 grupp	om	upp	 till	 4	personer.	Vid	behov	används	nivågruppering	 inom	
ramen	för	samma	tidsresurs.	Det	huvudsakliga	arbetet	utgörs	av	studentens	individuella	övning	
med	lektionen	som	incitament,	startpunkt	och	redovisningstillfälle.	
Examination	sker	genom	fortlöpande	bedömning	av	studieprestationen.	

Litteratur	och	övriga	läromedel	
Som	studielitteratur	används	material	i	form	av	noter	som	tillhandahålls	av	läraren.	

Delkursutvärdering	
Delkursen	utvärderas	formativt	och	till	vissa	delar	summativt	vid	kursens	slut.	
Övergripande	 frågor	 kring	 mål,	 kursinnehåll,	 samarbets-	 och	 undervisningsformer	 bör	 vara	
centrala.	 Viktiga	 synpunkter	 och	 erfarenheter	 från	 delkursutvärderingar	 ska	 tas	 upp	 i	
kursutvärderingen.	Erfarenheter	och	synpunkter	från	utvärderingen	ska	beaktas	och	följas	upp	i	
nästa	års	kurs.	
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Pik	trummor	
	Ämneslärarutbildning	Gy,	inriktning:	instrumental	/	ensemble	/	arr.komp	/	kör	/	rytmik	

Inplacering i kurs  Kurskod: LAMB11, LAMC11, LAMD11, LAMB21, LAMC21 

Termin 1 eller 2 

Beslutad av UN den 2012-08-24 ändrad 2015-06-15 

Mål	
Efter	genomgången	delkurs	ska	den	studerande	

− kunna	spela	trumset	och	percussion	på	en	enkel	grundläggande	nivå	samt	kunna	instruera	
enkelt	på	instrumentet	i	enskild	undervisning	och	i	samband	med	ensembleundervisning	
och	klassrumsundervisning	

− ha	grundläggande	kännedom	om	spelteknik	och	trumsetets	historia	
− ha	fått	grundläggande	orientering	i	vissa	slagverksinstrument	(övrig	percussion	under	
kursdel	2,	GY	åk3	instr/ens)	

− kunna	läsa	och	skriva	trumnoter	
− klara	av	att	planka	och	notera	enklare	trumkomp	
− kunna	spela	enklare	komp	i	olika	stilar	t	ex	rock,	triolfraserad	rock,	pop,	bossa-nova	och	
en	del	Latin-komp	samt	enklare	jazzkomp	(fördjupning	av	jazz	&	latin	under	kursdel	2,	GY	
åk3	instr/ens)	

Kursinnehåll	
Spelteknik,	 instrumentkännedom	 trumset	 &	 percussion,	 historik,	 instruktionsmetodik	 samt	
samspel	 i	 gruppen	 (fördjupning	 under	 kursdel	 2	 GY	 åk3	 instr/ens	 med	 tillägget	 trumloopar,	
inspelning	mick-placering,	stämma	trummor	samt	trumprogrammering).	

Undervisning	och	examination	
Gruppundervisning,	max	5	studerande/grupp	
Examination	sker	fortlöpande	under	delkursens	gång.	

Litteratur	och	övriga	läromedel	
Pik-trummor,	arbetsmaterial	av	Mattias	Frisk.	

Delkursutvärdering	
Delkursen	utvärderas	formativt	och	till	vissa	delar	summativt	vid	kursens	slut.	
Övergripande	 frågor	 kring	 mål,	 kursinnehåll,	 samarbets-	 och	 undervisningsformer	 bör	 vara	
centrala.	 Viktiga	 synpunkter	 och	 erfarenheter	 från	 delkursutvärderingar	 ska	 tas	 upp	 i	
kursutvärderingen.	Erfarenheter	och	synpunkter	från	utvärderingen	ska	beaktas	och	följas	upp	i	
nästa	års	kurs.	
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Rytmik	och	drama	
Ämneslärarutbildning	Gy,	inriktning:	instrumental	/	ensemble	/	arr.komp	/	kör		

Inplacering	i	kurs	
	
Kurskod:	LAMB11,	LAMB21,	LAMD11,	LAMD21,	LAMC11,	LAMC21	

Termin	
	
1-2	

Beslutad	av	UN	den	
2012-08-24 

Mål	
Drama-	 och	 rytmikprojekt	 kopplat	 till	 arrangering,	 dirigering,	 ensemble,	 estetisk	
kommunikation,	instrumentala	färdigheter,	ledarskap	och	kreativitet.		
Efter	genomgången	kurs	ska	den	studerande	kunna	

− utföra	rytmiska	mönster	med	kroppen	på	golvet	(metrik)	
− improvisera;	röst,	spel	och	rörelse	
− visa	förmåga	att	samarbeta	med	andra	i	en	kreativ	process		
− analysera	och	reflektera	över	rummets	och	kroppsrörelsens	betydelse	för	lärande	och	
utveckling		

− se	samband	mellan	de	olika	delkurserna	och	i	undervisningssituationer	förstå,	tillämpa	
och	muntligen	eller	skriftligen	reflektera	över	ledarrollen	på	en	grundläggande	nivå	

− visa	grundläggande	färdigheter	i	estetisk	kommunikation	samt	förståelse	för	hur	
kommunikation	och	ledarskap	fungerar	i	samspel	med	andra	

Innehåll	
− metrik	och	gehör	
− improvisationer	
− kommunikation	och	ledarskap	
− multimodalt	musikskapande	där	rörelse,	rum,	grupp	samspelar	
− analys	och	reflektion	kring	lärande	i	allmänhet	och	rytmik-	och	dramapedagogik	i	
synnerhet	

Undervisningens	genomförande	
Undervisningen	bedrivs	 i	 form	av	 gemensamma	 (grupp-)	 lektioner.	 Gästlärare	 och	workshops	
kan	förekomma.		

Redovisning	och	Examination		
Genom	praktisk	tillämpning	i	projektform	(termin	1).	
Redovisning	 av	 övningar,	 gruppimprovisationer,	 uppgifter	 i	 form	 av	 lektionsplaneringar,	 samt	
uppföljande	samtal	och	reflektion	(termin	2)	

Kurslitteratur	
Aspelin,	Jonas	(2010),	Sociala	relationer	och	pedagogiskt	ansvar,	Gleerups	
Erberth,	Bodil	&	Rasmusson,	Viveka	(2007),	Undervisa	i	pedagogiskt	drama,	Studentlitteratur	
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Grysell,	 Tomas	 &	 Winka,	 Katarina	 (2010),	 Gestaltandets	 utmaningar	 -	 Forumaktiviteter	 och	
lärande,	Studentlitteratur	
Grünbaum,	Anita	(2009),	Lika	och	unika	Dramapedagogik	om	minoriteter,	Daidalos	
Järleby,	Anders	(2003),	Övningar	för	drama	och	teater,	Pegasus	
Österlind,	Eva	(red.)	(2011),	Drama	–	ledarskap	som	spelar	roll,	Studentlitteratur	
Vernersson,	Ann-Krestin	(2003)	Rytmik	–	Lek	på	allvar	
Österling	 Brunström,	 Johanna	 (2010)	 Musik	 i	 rörelser:	 Fyra	 lärares	 uppfattning	 om	 och	
användande	av	rörelse	vid	lärande	av	musik	på	estetiska	programmet,	inriktning	musik	
Lärares	kompendium	med	lektioner	
Mallar	för	lektionsupplägg	
Aktuella	artiklar		
Fonogram	
Film		

Delkursutvärdering	
Delkursen	utvärderas	formativt	och	till	vissa	delar	summativt	vid	kursens	slut.	
Övergripande	 frågor	 kring	 mål,	 kursinnehåll,	 samarbets-	 och	 undervisningsformer	 bör	 vara	
centrala.	 Viktiga	 synpunkter	 och	 erfarenheter	 från	 delkursutvärderingar	 ska	 tas	 upp	 i	
kursutvärderingen.	Erfarenheter	och	synpunkter	från	utvärderingen	ska	beaktas	och	följas	upp	i	
nästa	års	kurs.	
	
	
	 	



	 108	

Rörelsekomposition	
Ämneslärarutbildning	Gy,	inriktning:	rytmik	

Inplacering	i	kurs	
		
Kurskod:	LAMD20,	LAMD	30	

Termin	
	
2-3	

Beslutad	av	UN	den	 2012-08-24 

Mål	
Efter	genomgången	delkurs	ska	den	studerande	kunna	

− göra	rörelsekompositioner	utifrån	olika	idéer	med	musik	och	traditionella	redskap	och	
vardagsredskap		

− improvisera	i	rörelse	med	eller	utan	musik,	enskilt	och	i	grupp	
− planera	och	genomföra	en	föreställning	med	musik	och	rörelse,	redskap	och	i	samspel	med	
musiker,	ljud-	och	ljussättning	

− använda	kunskaperna	i	’självständiga	arbetet’	

Innehåll	
− rörelseform	i	rummet;	’plankning’	av	musik	från	olika	genrer	
− rörelseform	med	rytmiska	mönster	
− från	vardagsrörelser	till	koreografisk	form	
− instudering	av	enstämmighet;	rörelseform	för	en	kropp	och	ett	instrument	(inspelad	
musik	eller	egen	komposition)	

− gruppkomposition	med	verklighetsanknutet	redskap	
− rörelseimprovisationer	med	eller	utan	musik	
− organisera	och	genomföra	ett	sceniskt	verk	tillsammans	med	andra	inom	kursen	och	med	
musiker	från	andra	inriktningar	innehållande	enstämmigheter,	vardagsredskap,	sång	och	
spel	(termin	3)	

Undervisningens	genomförande	och	examination	
Gruppundervisning,	konsertframförande	och	projektarbeten	

Litteratur	
Noter,	litteratur,	fonogram	och	övrigt	material	som	är	relevant	i	anslutning	till	kursens	syften.	
Studenten	väljer,	i	samarbete	med	lärare,	musik	till	enstämmighet	och	rörelseformer.	

	Litteratur	
Lärares	eget	material	
Fonogram	
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Delkursutvärdering	
Delkursen	utvärderas	formativt	och	till	vissa	delar	summativt	vid	kursens	slut.	
Övergripande	 frågor	 kring	 mål,	 kursinnehåll,	 samarbets-	 och	 undervisningsformer	 bör	 vara	
centrala.	 Viktiga	 synpunkter	 och	 erfarenheter	 från	 delkursutvärderingar	 ska	 tas	 upp	 i	
kursutvärderingen.	Erfarenheter	och	synpunkter	från	utvärderingen	ska	beaktas	och	följas	upp	i	
nästa	års	kurs.	
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Rörelseträning	
Ämneslärarutbildning	Gy,	inriktning:	rytmik	

Inplacering	i	kurs	
	
Kurskod:LAMD10,	LAMD40	

Termin	
	
1	och	4	

Beslutad	av	UN	den	 2012-08-24 

Mål	
	Efter	genomgångna	delkurser	ska	den	studerande	ha	

− utvecklat	fysisk	styrka	och	rörelsefärdigheter	
− blivit	medveten	om	sin	egen	och	andras	rörelsekompetenser	
− lärt	sig	att	arbeta	med	rörelse	utifrån	ett	ergonomiskt	förhållningssätt	

Innehåll	
− uppvärmningsövningar	
− grundläggande	rörelser;	gå,	springa,	hoppa,	rulla,	krypa	
− fysisk	färdighetsträning	för	att	stärka	leder,	muskler	och	ledband	(varierar	år	från	år)	

• kontaktimprovisationer	
• laban-teknik	
• akrobatik	(grundläggande	nivå)	
• yoga	
• mim	
• ergonomi	

Undervisningens	genomförande	
Gruppundervisning	
Examination	sker	fortlöpande	och	i	samband	med	gemensam	redovisning	i	slutet	av	termin	fyra	

Litteratur	
Fonogram	
Aktuella	artiklar	

Delkursutvärdering	
Delkursen	utvärderas	formativt	och	till	vissa	delar	summativt	vid	kursens	slut.	
Övergripande	 frågor	 kring	 mål,	 kursinnehåll,	 samarbets-	 och	 undervisningsformer	 bör	 vara	
centrala.	 Viktiga	 synpunkter	 och	 erfarenheter	 från	 delkursutvärderingar	 ska	 tas	 upp	 i	
kursutvärderingen.	Erfarenheter	och	synpunkter	från	utvärderingen	ska	beaktas	och	följas	upp	i	
nästa	års	kurs.	
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Satslära		
Ämneslärarutbildning	Gy,	inriktning:	instrumental	/	ensemble	/	kör	/	rytmik	

Inplacering i kurs 
 Kurskod: LAMB12, LAMB22, LAMB32, LAMB42, LAMB36, 
LAMB45, LAMB37 

Termin 1 - 4 

Beslutad av UN den 2012-08-24 

Mål	
Efter	genomgången	delkurs	ska	den	studerande	ha	

− tillgodogjort	sig	förmågan	att	skapa	en	musikalisk	helhet	i	form	av	arrangemang	/	
kompositioner	utifrån	de	under	innehåll	givna	momenten	

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

Kursinnehåll	
I	delkursen	behandlas	

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

Undervisning	och	examination	
Delkursen	bedrivs	i	varierande	arbetsformer	som	parvis	undervisning	och	undervisning	i	grupp	
och	 utformas	 i	 samverkan	 mellan	 studerande	 och	 lärare.	 Delkursen	 bedrivs	 främst	 med	
inriktning	på	den	enskilda	studentens	förutsättningar.	
Examination	 sker	 fortlöpande	 i	 samband	 med	 undervisningen	 och	 vid	 gemensamma	
redovisningar	 som	 uppspelning	 av	 egna	 arrangemang	 och	 som	 skriftlig	 redovisning	 i	
harmonisering	och	instrumentkännedom.	
Som	betyg	används	Godkänd	eller	Underkänd.	

Litteratur	och	övriga	läromedel	
Kurslitteratur	förtecknas	på	särskild	lista	(se	arbetsplan)	

Delkursutvärdering	
Delkursen	utvärderas	formativt	och	till	vissa	delar	summativt	vid	kursens	slut.	
Övergripande	 frågor	 kring	 mål,	 kursinnehåll,	 samarbets-	 och	 undervisningsformer	 bör	 vara	
centrala.	 Viktiga	 synpunkter	 och	 erfarenheter	 från	 delkursutvärderingar	 ska	 tas	 upp	 i	
kursutvärderingen.	Erfarenheter	och	synpunkter	från	utvärderingen	ska	beaktas	och	följas	upp	i	
nästa	års	kurs.	
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Satslära,	arrangering/	komposition	1	
	Ämneslärarutbildning	Gy,	inriktning:	arr.	komp	

Inplacering i kurs Kurskod: LAME10 

Termin  1 

Beslutad av UN den 2012-08-24 

Mål	
Efter	avslutad	kurs	skall	den	studerande	

− visa	grundläggande	färdigheter	inom	arrangering/komposition,	harmonik,	formanalys,	
satsteknik	och	grundläggande	kompositionstekniker	

− visa	grundläggande	förståelse	för	form	i	sitt	komponerande/arrangerande	
− visa	grundläggande	kunskaper	i	harmonisering	av	visa/konstmusik	
− ha	kännedom	om	orkesterinstrumentens	funktion,	omfång	och	tekniska	möjligheter	

Kursinnehåll	
− studier	av	harmonik/komposition/arrangeringsteknik	inom	visa/konstmusik	
− studier	av	olika	analyssystem,	t	ex	funktions-	och	ackordanalys	samt	metoder	för	analys	av	
kompositioner/arrangemang	

− repetition	av	grundläggande	satstekniska	moment	
− studier	av	orkesterinstrumentens	funktion,	omfång	och	tekniska	möjligheter	

Undervisning	och	examination	
Undervisningen	bedrivs	i	form	av	enskilda	lektioner	och	gruppundervisning.	
Gästlärare	och	workshops	kan	förekomma.	
Fortlöpande	examination	blandas	med	redovisningar	och	konserter.	

Litteratur	och	övriga	läromedel	
Kurslitteratur	förtecknas	på	särskild	lista	(se	arbetsplan)	

Delkursutvärdering	
Delkursen	utvärderas	formativt	och	till	vissa	delar	summativt	vid	kursens	slut.	
Övergripande	 frågor	 kring	 mål,	 kursinnehåll,	 samarbets-	 och	 undervisningsformer	 bör	 vara	
centrala.	 Viktiga	 synpunkter	 och	 erfarenheter	 från	 delkursutvärderingar	 ska	 tas	 upp	 i	
kursutvärderingen.	Erfarenheter	och	synpunkter	från	utvärderingen	ska	beaktas	och	följas	upp	i	
nästa	års	kurs.	
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Satslära,	arrangering/komposition	2	
	Ämneslärarutbildning	Gy,	inriktning:	arr.komp	

Inplacering i kurs Kurskod: LAME20 

Termin  2 

Beslutad av UN den 2012-08-24 

Mål	
Efter	avslutad	kurs	skall	den	studerande	

− visa	grundläggande	färdigheter	inom	arrangering/komposition,	harmonik,	formanalys,	
satsteknik	och	grundläggande	kompositionstekniker	

− visa	grundläggande	förståelse	för	form	i	sitt	komponerande/arrangerande	
− visa	grundläggande	kunskaper	i	harmonisering	av	visa/konstmusik	
− ha	kännedom	om	orkesterinstrumentens	funktion,	omfång	och	tekniska	möjligheter	

Kursinnehåll	
− studier	av	harmonik/komposition/arrangeringsteknik	inom	visa/konstmusik	
− studier	av	olika	analyssystem,	t	ex	funktions-	och	ackordanalys	samt	metoder	för	analys	av	
kompositioner/arrangemang	

− studier	av	orkesterinstrumentens	funktion,	omfång	och	tekniska	möjligheter	

Undervisning	och	examination	
Undervisningen	bedrivs	i	form	av	enskilda	lektioner	och	gruppundervisning.	
Gästlärare	och	workshops	kan	förekomma.	
Fortlöpande	examination	blandas	med	redovisningar	och	konserter.	

Litteratur	och	övriga	läromedel	
Kurslitteratur	förtecknas	på	särskild	lista	(se	arbetsplan)	

Delkursutvärdering	
Delkursen	utvärderas	formativt	och	till	vissa	delar	summativt	vid	kursens	slut.	
Övergripande	 frågor	 kring	 mål,	 kursinnehåll,	 samarbets-	 och	 undervisningsformer	 bör	 vara	
centrala.	 Viktiga	 synpunkter	 och	 erfarenheter	 från	 delkursutvärderingar	 ska	 tas	 upp	 i	
kursutvärderingen.	Erfarenheter	och	synpunkter	från	utvärderingen	ska	beaktas	och	följas	upp	i	
nästa	års	kurs.	
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Satslära,	arrangering/komposition	3	
Ämneslärarutbildning	Gy,	inriktning:	arr.	komp	

Inplacering i kurs Kurskod: LAME30, LAME31 

Termin  3 

Beslutad av UN den 2012-08-24 

Mål	
Efter	avslutad	kurs	skall	den	studerande	

− visa	goda	kunskaper	inom	arrangering/komposition,	harmonik,	formanalys,	satsteknik	
och	olika	kompositionstekniker	

− visa	god	förståelse	för	form	i	sitt	komponerande/arrangerande	
− ha	goda	kunskaper	i	harmonisering	i	viktiga	genrer	och	repertoarområden	
− ha	god	om	orkesterinstrumentens	funktion,	omfång	och	tekniska	möjligheter	

Kursinnehåll	
− studier	av	harmonik/komposition/arrangeringsteknik	inom	jazz/konstmusik	
− studier	av	olika	analyssystem,	t	ex	funktions-	och	ackordanalys,	stegteori,	generalbas	samt	
metoder	för	analys	av	kompositioner/arrangemang	

− studier	av	orkesterinstrumentens	funktion,	omfång	och	tekniska	möjligheter	
− studier	av	litteratur	som	berör	ämnet	

Undervisning	och	examination	
Undervisningen	bedrivs	i	form	av	enskilda	lektioner	och	gruppundervisning.	
Gästlärare	och	workshops	kan	förekomma.	
Fortlöpande	examination	blandas	med	redovisningar	och	konserter.	

Litteratur	och	övriga	läromedel	
Kurslitteratur	förtecknas	på	särskild	lista	(se	arbetsplan)	

Delkursutvärdering	
Delkursen	utvärderas	formativt	och	till	vissa	delar	summativt	vid	kursens	slut.	
Övergripande	 frågor	 kring	 mål,	 kursinnehåll,	 samarbets-	 och	 undervisningsformer	 bör	 vara	
centrala.	 Viktiga	 synpunkter	 och	 erfarenheter	 från	 delkursutvärderingar	 ska	 tas	 upp	 i	
kursutvärderingen.	Erfarenheter	och	synpunkter	från	utvärderingen	ska	beaktas	och	följas	upp	i	
nästa	års	kurs.	
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 Satslära,	arrangering/komposition	4	
	Ämneslärarutbildning	Gy,	inriktning:	arr.komp	

Inplacering i kurs Kurskod: LAME40, LAME41 

Termin  4 

Beslutad av UN den 2012-08-24 

Mål	
Efter	avslutad	kurs	skall	den	studerande	

− visa	goda	kunskaper	inom	arrangering/komposition,	harmonik,	formanalys,	satsteknik	
och	olika	kompositionstekniker	

− visa	god	förståelse	för	form	i	sitt	komponerande/arrangerande	
− visa	goda	kunskaper	i	harmonisering	i	viktiga	genrer	och	repertoarområden	
− visa	goda	kunskaper	om	orkesterinstrumentens	funktion,	omfång	och	tekniska	
möjligheter	

Kursinnehåll	
− studier	av	harmonik/komposition/arrangeringsteknik	inom	jazz/konstmusik	
− studier	av	olika	analyssystem,	t	ex	funktions-	och	ackordanalys,	stegteori,	generalbas	samt	
metoder	för	analys	av	kompositioner/arrangemang	

− studier	av	orkesterinstrumentens	funktion,	omfång	och	tekniska	möjligheter.	
− studier	av	litteratur	som	berör	ämnet	

Undervisning	och	examination	
Undervisningen	bedrivs	i	form	av	enskilda	lektioner	och	gruppundervisning.	
Gästlärare	och	workshops	kan	förekomma.	
Fortlöpande	examination	blandas	med	redovisningar	och	konserter.	

Litteratur	och	övriga	läromedel	
Kurslitteratur	förtecknas	på	särskild	lista	(se	arbetsplan)	

Delkursutvärdering	
Delkursen	utvärderas	formativt	och	till	vissa	delar	summativt	vid	kursens	slut.	
Övergripande	 frågor	 kring	 mål,	 kursinnehåll,	 samarbets-	 och	 undervisningsformer	 bör	 vara	
centrala.	 Viktiga	 synpunkter	 och	 erfarenheter	 från	 delkursutvärderingar	 ska	 tas	 upp	 i	
kursutvärderingen.	Erfarenheter	och	synpunkter	från	utvärderingen	ska	beaktas	och	följas	upp	i	
nästa	års	kurs.	
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 Satslära,	arrangering/komposition	5	
	Ämneslärarutbildning	Gy,	inriktning:	arr.komp	

Inplacering i kurs Kurskod: LAMS51 

Termin  8 

Beslutad av UN den 2012-08-24 ändrad 2015-06-15 

Mål	
Efter	avslutad	delkurs	ska	den	studerande	

− ha	utvecklat	ett	medvetet	personligt	tonspråk	med	tydlig	förankring	i	det	egna	skapandet 
− ha	tillägnat	sig	en	mycket	god	kunskapsnivå	inom	det	musikaliska	hantverket	genom	
medvetenhet om	olika	parametrars	betydelse 

− ha	tillägnat	sig	en	mycket	god	kunskapsnivå	när	det	gäller	olika	arrangeringstekniker	samt 
− ha	god	kännedom	om	kompositionstekniker,	i	ett	historiskt	perspektiv	

Kursinnehåll	
− analys/studier	av	befintliga	arrangemang	och	kompositioner. 
− studier	av	harmonik/komposition/arrangeringstekniker	inom	varierade	genrer 
− studier	av	metoder	för	analys	av	kompositioner/arrangemang. 
− arrangering/komposition.	

Undervisning	och	examination	
Undervisningen	bedrivs	i	form	av	gruppundervisning. 
Gästlärare	och	workshops	kan	förekomma. 
Fortlöpande	examination	blandas	med	skriftliga	redovisningar.	

Litteratur	och	övriga	läromedel	
Kurslitteratur	förtecknas	på	särskild	lista	(se	arbetsplan)	

Delkursutvärdering	
Delkursen	utvärderas	formativt	och	till	vissa	delar	summativt	vid	kursens	slut.	
Övergripande	 frågor	 kring	 mål,	 kursinnehåll,	 samarbets-	 och	 undervisningsformer	 bör	 vara	
centrala.	 Viktiga	 synpunkter	 och	 erfarenheter	 från	 delkursutvärderingar	 ska	 tas	 upp	 i	
kursutvärderingen.	Erfarenheter	och	synpunkter	från	utvärderingen	ska	beaktas	och	följas	upp	i	
nästa	års	kurs.	
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 Satslära,	arrangering/komposition	6	
	Ämneslärarutbildning	Gy,	inriktning:	arr.komp	

Inplacering i kurs Kurskod: LAMS61 

Termin  9 

Beslutad av UN den 2012-08-24 ändrad 2015-06-15 

Mål	
− ha	utvecklat	ett	medvetet	personligt	tonspråk	med	tydlig	förankring	i	det	egna	skapandet	
− ha	tillägnat	sig	en	god	kunskapsnivå	inom	det	musikaliska	hantverket	genom	medvetenhet	
om	olika	parametrars	betydelse	i	sitt	komponerande/arrangerande	

− ha	tillägnat	sig	god	kunskapsnivå	när	det	gäller	olika	arrangeringstekniker	(arrangörer)	
och	kompositionstekniker	(komponister),	i	ett	historiskt	perspektiv	

Kursinnehåll	
− analys/studier	av	befintliga	arrangemang	och	kompositioner	inom	varierade	genrer.	
− analys	av	sitt	eget	arrangerande/komponerande	
− studier	av	arrangeringstekniker/	(arrangörer)	kompositionstekniker	(komponister)	inom	
varierade	genrer	

− arrangering/komposition		

Undervisning	och	examination	
Undervisningen	bedrivs	i	form	av	enskilda	lektioner	
Gästlärare	och	workshops	kan	förekomma	
Fortlöpande	 examination	 blandas	 med	 skriftliga	 redovisningar	 såsom	
arrangemang/kompositioner	samt	analysuppgifter	
Fortlöpande examination blandas med skriftliga redovisningar såsom arrangemang/kompositioner 
samt analysuppgifter. 

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

Litteratur	och	övriga	läromedel	
Kurslitteratur	förtecknas	på	särskild	lista	(se	arbetsplan)	

Delkursutvärdering	
Delkursen	utvärderas	formativt	och	till	vissa	delar	summativt	vid	kursens	slut.	
Övergripande	 frågor	 kring	 mål,	 kursinnehåll,	 samarbets-	 och	 undervisningsformer	 bör	 vara	
centrala.	 Viktiga	 synpunkter	 och	 erfarenheter	 från	 delkursutvärderingar	 ska	 tas	 upp	 i	



	 118	

kursutvärderingen.	Erfarenheter	och	synpunkter	från	utvärderingen	ska	beaktas	och	följas	upp	i	
nästa	års	kurs.	
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 Satslära,	arrangering/komposition	7	
	Ämneslärarutbildning	Gy,	inriktning:	arr.komp	

Inplacering i kurs Kurskod: LAMS71 

Termin  10 

Beslutad av UN den 2012-08-24 ändrad 2015-06-15 

Mål	
Efter	avslutad	kurs	skall	den	studerande	

− ha	utvecklat	ett	medvetet	personligt	tonspråk	med	tydlig	förankring	i	det	egna	skapandet	
− visa	förmåga	att	muntligt	och	skriftligt	eller	på	annat	sätt	redogöra	för	och	diskutera		
						sitt	eget	skrivande			
− ha	tillägnat	sig	en	mycket	god	kunskapsnivå	inom	det	musikaliska	hantverket	genom	
medvetenhet	om	olika	parametrars	betydelse	i	sitt	komponerande/arrangerande	

− ha	tillägnat	sig	mycket	god	kunskapsnivå	när	det	gäller	olika	arrangeringstekniker	
(arrangörer)	och	kompositionstekniker	(komponister),	i	ett	historiskt	perspektiv	

Kursinnehåll	
− analys/studier	av	befintliga	arrangemang	och	kompositioner	varierade	genrer	
− analys	av	sitt	eget	arrangerande/komponerande	
− studier	av	kompositions/arrangeringstekniker	inom	varierade	genrer	
− arrangering/komposition		

Undervisning	och	examination	
Undervisningen	bedrivs	i	form	av	enskilda	lektioner	
Gästlärare	och	workshops	kan	förekomma	
Fortlöpande	 examination	 blandas	 med	 skriftliga	 redovisningar	 såsom	
arrangemang/kompositioner	samt	analysuppgifter	

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

Litteratur	och	övriga	läromedel	
Kurslitteratur	förtecknas	på	särskild	lista	(se	arbetsplan)	

Delkursutvärdering	
Kursen utvärderas formativt och till vissa delar summativt vid kursens slut. 

Övergripande frågor kring mål, kursinnehåll, samarbets- och undervisningsformer bör vara 
centrala. Viktiga synpunkter och erfarenheter från delkursutvärderingar ska tas upp i 
kursutvärderingen. Protokoll/minnesanteckningar från utvärderingen ska komma utbildningsledningen 
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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. 
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Inspelningsprojekt		
Ämneslärarutbildning	Gy,	inriktning:	instrumental	/	ensemble	/	arr.komp	/	kör	/	rytmik	

Inplacering i kurs Kurskod: LAMB36, LAMB37, LAME31 

Termin  3 

Beslutad av UN den 2012-08-24 ändrad 2015-06-15 

Mål	
Efter	genomgången	delkurs	ska	den	studerande		

− självständigt	kunna	göra	en	färdig	ljudproduktion	för	användning	i	undervisningen	
− visa	kunskaper	och	färdigheter	i	att	använda	modern	teknologi	i	sin	kommande	yrkesroll	
− ha	grundläggande	kunskaper	om	de	vanligaste	processerna	för	mixning	av	musik	
− kunna	integrera	olika	tekniska	hjälpmedel	för	att	producera	musik	och	för	att	
dokumentera	undervisning,	redovisningar	och	konserter	

− kunna	använda	sequencerprogram	som	ett	verktyg	i	undervisningen	

Kursinnehåll	
− praktiska	inspelnings-	och	mixningsmoment	i	eget	inspelningsprojekt	
− fördjupad	redigering	av	audiomaterial	
− mixhandledning	

Undervisning	och	examination	
Kursen	 genomförs	 i	 projektform	 under	 dedikerade	 projektveckor.	 Inspelningsprojektet	
genomförs	 delvis	 individuellt,	 delvis	 i	 grupp.	 Gruppundervisning	 med	 max	 12	
studerande/grupp.	Examination	sker	genom	inlämning	vid	slutet	av	delkursen.		

Litteratur	och	övriga	läromedel	
Kurslitteratur	förtecknas	på	särskild	lista	(se	arbetsplan).	

Delkursutvärdering	
Delkursen	 utvärderas	 formativt	 och	 till	 vissa	 delar	 summativt	 vid	 kursens	 slut.	 Övergripande	
frågor	 kring	mål,	 kursinnehåll,	 samarbets-	 och	undervisningsformer	bör	 vara	 centrala.	 Viktiga	
synpunkter	 och	 erfarenheter	 från	 delkursutvärderingar	 ska	 tas	 upp	 i	 kursutvärderingen.	
Erfarenheter	och	synpunkter	från	utvärderingen	ska	beaktas	och	följas	upp	i	nästa	års	kurs.	
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Självständigt	arbete	1	
Ämneslärarutbildning	Gy,	inriktning:	instrumental	/	ensemble	/	arr.komp	/	kör	/	rytmik	

Inplacering i kurs Kurskod:	LAMB	30,	LAMB40	

Termin 	3-4	

Beslutad av UN den 2012-08-24	ändrad 2015-06-15	

Mål	
Efter	avslutad	kurs	skall	den	studerande	kunna	

− kunna	formulera	en	vetenskaplig	problemställning	med	relevans	för	musikläraryrket	
− kunna	redogöra	för	och	relatera	arbetet	till	forskning	inom	valt	problemområde	
− kunna	välja	och	beskriva	ett	utifrån	vald	problemställning	lämpligt	teoretiskt	och	
metodiskt	angreppssätt	med	redovisade	forskningsetiska	överväganden	

− kunna	visa	grundläggande	färdighet	att	samla	in	och	producera	data	med	hjälp	av	enkäter,	
intervjuer,	observation	och	portfölj	i	samband	med	eller	i	anslutning	till	den	
verksamhetsförlagda	utbildningen	

− kunna	analysera,	tolka	och	diskutera	insamlat	material	i	enlighet	med	vetenskaplig	praxis	
samt	tydliggöra	resultatets	innebörder	för	professionen		

− kunna	presentera	sitt	arbete	dels	i	en	vetenskaplig	text	som	är	väl	disponerad,	formellt	
korrekt	och	språkligt	klar	och	dels	muntligt	i	samband	med	en	posterpresentation	

Kursinnehåll	
− utbildningsvetenskaplig	och	musikpedagogisk	undersökning	
− självständigt	arbete	
− grupphandledning	
− introduktion	till	olika	sökmotorer	
− fokusområde,	frågeställning	
− tidigare	forskning	
− litteraturstudier	
− enkät,	observation,	intervju,	portfölj	
− presentation	av	egna	resultat	och	resultatdiskussion	med	anknytning	till	tidigare	
forskning	

− posterpresentation	

Undervisning	och	examination	
Kursen	 innehåller	 varierande	 arbetsformer	 som	 kan	 utgöras	 av	 föreläsningar,	
grupphandledningsträffar	 och	 självständigt	 arbete.	 Arbetsformerna	 utvecklas	 med	
utgångspunkt	 från	 delkursens	 syfte	 och	 mål	 i	 samverkan	 mellan	 studenter	 och	 kursledare.	
Arbetet	under	delkursen	bedrivs	huvudsakligen	självständigt	med	stöd	av	handledare.	
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Examinationen	är	uppdelad	 i	 tre	delar	där	den	 första	delen	examineras	vid	höstterminens	slut	
och	består	av	att	studenten	med	utgångspunkt	i	en	given	problematik	producerar	och	samlar	in	
data	med	hjälp	av	enkäter	utförda	i	samband	med	eller	i	anslutning	till	den	verksamhetsförlagda	
utbildningen.	
	
Den	 andra	 delen	 av	 examinationen	 består	 av	 en	 utredande	 och	 argumenterande	 vetenskaplig	
text	 utifrån	 en	 empirisk	 studie	 där	 studenten	 visar	 att	 han/hon	 förvärvat	 de	 kunskaper	
lärandemålen	 anger.	 Den	 tredje	 delen	 består	 av	 en	 muntlig	 presentation	 i	 samband	 med	 en	
posterpresentation.	Både	delarna	examineras	vid	vårterminens	slut.		
	
Eftersom	det	självständiga	arbetet	skrivs	av	flera	personer	förutsätts	att	studenterna	var	för	sig	
kan	svara	för	hela	innehållet.	I	ett	förord	ska	studenternas	individuella	bidrag	tydligt	framgå	så	
att	individuell	bedömning	kan	säkerställas.	
	
	 Bedömningskriterier	 delges	 av	 kursledaren	 vid	 kursstart	 och	 finns	 tillgängliga,	
tillsammans	med	övrig	information,	på	kurssiten	för	det	självständiga	arbetet	. 

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

Litteratur och övriga läromedel 
Arbetsmaterial	kring	Excel	från	Humanistlabbet,	Lunds	Universitet	
Claesson,	S.	(2007).	Spår	av	teorier	i	praktiken.	Lund:	Studentlitteratur.	(s.45-94)	
Eljertsson,	G.	(1996).	Enkäten	i	praktiken.	En	handbok	i	enkätmetodik.	Lund:	Studentlitteratur.	
(s.	39-104)	
Fangen,	K.,	&	Sellerberg,	A-M.	(2011).	Många	möjliga	metoder.	Lund:	Studentlitteratur.	
(s.	13-36,	s.	71-100,	s.145-170,	s.	203-216)	
Lindström,	L.	(1994).	Portföljmetodik	i	estetiska	ämnen.	Paper	framlagt	vid	Nordisk	förening	för	
pedagogisk	forskning.	
Fördjupningslitteratur:	
Bjørndal,	C.	(2005).	Det	värderande	ögat.	Stockholm:	Liber	
Cooperrider,	D.	L.,	Whitney,	D.,	&	Stavros.	J.M.	(2011).	The	Appreciative	Inquiry	Handbook.	For	
Leaders	of	Change.	Richmond:	ReadHowYouWant.com	Ltd.	(s.	1-98)	
Kvale,	 S.,	&	Brinkmann,	 S.	 (2009).	Den	kvalitativa	 forskningsintervjun.	Lund:	Studentlitteratur.	
(delarna	om	intervjudesign	och	genomförande,	ca	40	s)	
Claesson,	S.	(2009).	Lärares	hållning.	Lund:	Studentlitteratur.	(s.	13-48,	s.109-126,	s.129-152)		
Wiklund,	 U.	 (1996).	 Portföljen:	 en	modell	 för	 utveckling	 av	musikutbildning.	 Stockholm:	 KMH	
förlaget.	(80	s)	

Delkursutvärdering	
Delkursen	utvärderas	formativt	och	till	vissa	delar	summativt	vid	kursens	slut.	
Övergripande	 frågor	 kring	 mål,	 kursinnehåll,	 samarbets-	 och	 undervisningsformer	 bör	 vara	
centrala.	 Viktiga	 synpunkter	 och	 erfarenheter	 från	 delkursutvärderingar	 ska	 tas	 upp	 i	
kursutvärderingen.	Erfarenheter	och	synpunkter	från	utvärderingen	ska	beaktas	och	följas	upp	i	
nästa	års	kurs.	
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Självständigt	arbete	2	
Ämneslärarutbildning	Gy,	inriktning:	instrumental	/	ensemble	/	arr.komp	/	kör	/	rytmik	

Inplacering i kurs Kurskod:	LAMP62,	LAMP72,	LAMS61,	LAMS71		

Termin  9-10	

Beslutad av UN den 2012-08-24	ändrad 2015-06-15	

Mål	
Efter	genomgången	delkurs	ska	den	studerande		

− formulera	en	vetenskaplig	frågeställning	med	relevans	för	musikläraryrket	
− kritiskt	redogöra	för	och	relatera	arbetet	till	tidigare	forskning	inom	valt	område			
− välja	och	kritiskt	beskriva	ett	lämpligt	teoretiskt	och	metodiskt	angreppssätt	med	
redovisade	forskningsetiska	överväganden	utifrån	det	valda	området	

− analysera,	tolka	och	diskutera	insamlat	material	i	enlighet	med	vetenskaplig	praxis		
− tydliggöra	resultatets	innebörder	för	professionen	samt	identifiera	ytterligare	
kunskapsbehov	

− presentera	sitt	självständiga	arbete	i	en	vetenskaplig	text	som	är	väl	disponerad,	formellt	
korrekt	och	språkligt	klar	

− kommunicera,	diskutera	och	försvara	sitt	självständiga	arbete	samt	opponera	på	ett	annat	
självständigt	arbete	

Kursinnehåll	
− principer	som	ligger	till	grund	för	utbildningsvetenskapliga	och	musikpedagogiska	
undersökningar	

− fördjupning	inom	något	område	som	är	förankrat	i	musikläraryrket	som	bygger	på	
tidigare	kunskaper	som	den	studerande	inhämtat	under	sin	utbildning	och	som	har	
anknytning	till	den	framtida	yrkesrollen	som	musiklärare		

− självständigt	arbete	som	vilar	på	vetenskaplig	grund	och	beprövad	erfarenhet	och	kan	
innefatta	en	empirisk	undersökning,	ett	utvecklingsarbete,	ett	gestaltande	arbete,	ett	
litteraturstudium	eller	en	kunskapsöversikt	

− genomförandet	av	ett	självständigt	arbete	i	samråd	med	en	handledare	
− problemställningar,	formulering	av	forskningsfrågor	
− tidigare	forskning,	litteraturstudier	
− metod	och	design	
− forskningsetiska	överväganden	
− presentation	av	egna	resultat	och	resultatdiskussion	med	anknytning	till	tidigare	
forskning	

− respondering	och	opponering	
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Undervisning och examination 
Kursen	 syftar	 till	 att	 studenterna	 ska	 utveckla	 för	 musikläraryrket	 relevanta	 kunskaper	 samt	
stärka	 sin	 förmåga	 att	 bidra	 till	 kunskapsutvecklingen	 inom	 lärarprofessionen.	 Den	
kunskapsutvecklande	processen	 ska	vila	på	vetenskaplig	 grund	och	beprövad	erfarenhet	 samt	
utgöra	en	fördjupning	av	de	till	musiklärarprofessionen	knutna	kvalifikationerna.	
	
Kursens	 arbetsformer	 utvecklas	 med	 utgångspunkt	 från	 kursens	 syfte	 och	 mål	 i	 samverkan	
mellan	 studenter	 och	 handledare.	 Arbetet	 under	 kursen	 bedrivs	 huvudsakligen	 självständigt	
med	stöd	av	utsedd	handledare	men	även	föreläsningar	och	seminarier	ingår.		
	
Det	 självständiga	 arbetet	 redovisas	 offentligt	 och	 diskuteras	 vid	 ett	 seminarium	 med	 utsedd	
opponent.	I	de	fall	två	studenter	har	utfört	ett	gemensamt	arbete	ska	redovisningen	vara	sådan	
att	de	 individuella	arbetsinsatserna	kan	bedömas.	Vidare	 förutsätts	att	 studenterna	var	 för	sig	
kan	svara	för	hela	innehållet.	I	ett	förord	ska	studenternas	individuella	bidrag	tydligt	framgå	så	
att	individuell	bedömning	kan	säkerställas.	
	
Det	 självständiga	 arbete	 består	 av	 en	 utredande	 och	 argumenterande	 vetenskaplig	 text	 där	
studenten	visar	att	han/hon	förvärvat	de	kunskaper	lärandemålen	anger.	Examinationen	består	
av	 antingen	 en	 text	 eller	 en	 text	 i	 kombination	med	 en	 gestaltning.	 I	 ett	 seminarium	 bedöms	
studentens	förmåga	att	försvara	sitt	arbete	och	att	opponera	på	ett	annat	arbete.		
	
Bedömningskriterier	 delges	 av	 kursledaren	 vid	 kursstart	 och	 finns	 tillsammans	 med	 övrig	
information	tillgänglig	på	kurssiten	för	det	självständiga	arbetet.	

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

Litteratur och övriga läromedel 
Kurslitteratur förtecknas på särskild lista (se arbetsplan) 

Delkursutvärdering	
Delkursen	utvärderas	formativt	och	till	vissa	delar	summativt	vid	kursens	slut.	
Övergripande	 frågor	 kring	 mål,	 kursinnehåll,	 samarbets-	 och	 undervisningsformer	 bör	 vara	
centrala.	 Viktiga	 synpunkter	 och	 erfarenheter	 från	 delkursutvärderingar	 ska	 tas	 upp	 i	
kursutvärderingen.	Erfarenheter	och	synpunkter	från	utvärderingen	ska	beaktas	och	följas	upp	i	
nästa	års	kurs.	
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Sång	och	muntlig	framställning	
	Ämneslärarutbildning	Gy,	inriktning:	instrumental	/	ensemble	/	arr.komp	/	kör	/	rytmik	

Inplacering i kurs Kurskod: LAMB12, LAMB21, LAMB22, LAME10, LAME20 

Termin 1- 2 

Beslutad av UN den 2012-08-24 

Mål	
Efter	genomgången	delkurs	ska	den	studerande	

− erhållit	fördjupade	kunskaper	om	den	egna	rösten	och	dess	utveckling	
− ha	tillägnat	sig	grundläggande	kunskaper	om	röstens	funktion	i	sång-	och	tal	med	ett	
ergonomiskt	perspektiv		

− ha	förmåga	att	utveckla	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	sin	förmåga	att	tala	inför	grupp,	i	bunden	och	fri	form,	med	och	utan	manus	

Kursinnehåll	
− Studier	i	sång	&	tal,	med	tekniska	färdighetsövningar	
− Minst	10	sånger	och	visor	från	skilda	genrer,	språk-	och	repertoarområden,	varav	4	sånger	
utantill.	

− Instuderingsteknik,	övningsmetodik,	memorering	och	formanalys	
− Läsning	av	prosa	och	poesi.	
− Muntlig	presentation	av	sångerna.	
− Sång	till	eget	och	medstudenters	ackompanjemang	

Undervisning,	arbetssätt	och	examination	
Undervisningen	bedrivs	i	form	av	enskilda	lektioner,	parvis-	och	gruppundervisning.	
Det	 huvudsakliga	 arbetet	 utgörs	 av	 studentens	 individuella	 övning,	 med	 lektionen	 som	
incitament,	startpunkt	och	redovisningstillfälle.	
Innehållet	fördelas	över	terminerna	enligt	ett	avtal	mellan	lärare	och	student.	
Examination	sker	fortlöpande	vid	lektionerna	samt	vid	gemensamma	redovisningar.		
Redovisningar	 sker	 i	 anslutning	 till	 terminsslut	 då	minst	 en	 sång	 ska	 framföras	 till	 eget	 eller	
medstudenters	ackompanjemang.	
Som	betyg	används	graderna	Godkänd	eller	Underkänd.		
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Litteratur	och	övriga	läromedel	
Kurslitteratur	utgörs	av	noter,	inspelningar	och	övrigt	material	som	är	relevant	i	anslutning	till	
kursens	mål.	

Delkursutvärdering	
Delkursen	utvärderas	formativt	och	till	vissa	delar	summativt	vid	kursens	slut.	
Övergripande	 frågor	 kring	 mål,	 kursinnehåll,	 samarbets-	 och	 undervisningsformer	 bör	 vara	
centrala.	 Viktiga	 synpunkter	 och	 erfarenheter	 från	 delkursutvärderingar	 ska	 tas	 upp	 i	
kursutvärderingen.	Erfarenheter	och	synpunkter	från	utvärderingen	ska	beaktas	och	följas	upp	i	
nästa	års	kurs.	
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	Ämnesdidaktik	1		
Ämneslärarutbildning	Gy,	inriktning:	instrumental	/	ensemble	/	arr.komp	/	kör	/	rytmik	

Inplacering i kurs LAMB21, LAMC21, LAMD21 

Termin 2 

Beslutad av UN den 2012-08-24 

Mål		
Efter	genomgången	delkurs	ska	den	studerande	ha	

− kunskaper	om	hur	man	kan	skapa	bra	lärandesituationer	för	elever	med	olika	
instrumentala	färdighetsnivåer	

− kunskap	om	instrumentalundervisningen	både	individuellt	och	i	grupp	och	hur	man	
förändra	och	anpassa	sin	undervisning	efter	elevernas	aktuella	behov	och	önskemål	både	
när	det	gäller	innehåll	och	arbetssätt	

− kunskaper	om	olika	motivationsteorier	och	hur	man	kan	använda	dessa	kunskaper	i	sin	
egen	undervisning	

− kunskaper	om	ämnesplaner	för	gymnasieskolan	och	hur	man	kan	integrera	olika	kurser	i	
samarbete	med	kollegor	i	arbetslaget	

Innehåll		
− instrumentaldidaktik	och	metodik	
− studier	av	olika	metoder,	strategier	och	idéerna	bakom	dessa	samt	hur	dessa	förhåller	sig	
till	olika	åldersgrupper	och	färdighetsnivåer	

− genomgång,	studier	och	arbete	med	gymnasieskolans	styrdokument	som	på	olika	sätt	
berör	undervisningen	i	musik	

− reflektion	över	studenternas	erfarenheter	från	sina	praktikplatser	

Undervisningens	genomförande		
Arbete	individuellt	och	i	grupp.	

Litteratur	
Gymnasieskola	2011.	Programmål	för	det	estetiska	programmet	
Ämnes	-	och	kursplaner	för	musik	på	estetiska	programmet	
Fostås	Olaug,	2002,	Instrumentalundervisning,	Universitetsforlaget,	Oslo.	s	204-216	
Gärdenfors	Peter,	2010,	Lusten	att	förstå,	Natur	&	Kultur,	Stockholm,	s.78-90,		
Lundgren	 Mikael/Lökholm	 Kent	 2006,	 Motivationshöjande	 samtal	 i	 skolan-att	 motivera	 och	
arbeta	med	elevers	förändring,	Studentlitteratur,	s.46-53	
Hallam	Susan	1998,	Instrumental	Teaching,Heinemann,	Oxford,		s	90-113.	
Stenciler,	PDF	
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Examination	
Studenterna	 examineras	 på	 individuella	 uppgifter	 som	 lämnas	 in	 under	delkursens	 gång	 samt	
resultat	av	arbete	i	grupp.	
Studenterna	 examineras	 på	 individuella	 uppgifter	 som	 lämnas	 in	 under	delkursens	 gång	 samt	
resultat	 av	 arbete	 i	 grupp.	 Arbetet	 med	 gruppuppgifter	 kommer	 till	 största	 delen	 att	 ske	 i	
samband	med	undervisningstillfällena.	

Individuell	uppgift	1:	
Skriv	en	text	där	du	beskriver	hur	du	arbetar	med	inre	motivation	i	din	undervisning	och	vilka	
konsekvenser	det	 får	 för	 hur	du	organiserar	din	undervisning.	Det	 ska	 framgå	hur	du	 arbetar	
med	elevernas	inre	motivation	och	dina	ställningstagande	mellan	inre	och	yttre	motivation.	Du	
måste	knyta	an	till	litteraturen	i	kursen	samt	innehållet	i	lektionerna		och	hur	du	konkret	arbetar	
med	dessa	områden	i	motivationssyfte.	

Individuell	uppgift	2:		
Del	1:	VFU-uppgift:	Skriv	en	kort	reflektion	(ca	2	A4	sidor	i	12	pkt)	över	dina	VFU-erfarenheter	
med	fokus	på:	

− Hur	ser	musikkurser,	mål	och	innehåll	ut	i	praktiken?	
− Hur	jobbar	lärarna	med	lokala	pedagogiska	planer/mål/bedömningar?	
− Hur	samarbetar	man	på	din	praktikskola	för	att	skapa	helheter	mellan	musikkurserna?	
− Vad	uppfattar	du	som	bra	med	detta	förhållningssätt	och	vad	skulle	du	vilja	förändra?	

Del	2:	
Gör	 en	 egen	 lokal	 pedagogisk	 plan	 för	 exempelvis	 Instrument	 eller	 sång	 1	 på	 ditt	
huvudinstrument.	Denna	bör	utformas	som	en	jordnära	konkretisering	som	riktar	sig	till	eleven	
för	att	göra	kursen/målen	begripliga	och	motiverande	 för	henne/honom.	Planen	bör	 innehålla	
följande	delar:		

− Inledning	som	beskriver	kursen	
− Målbeskrivning	
− Innehåll	och	arbetsmetoder	
− Förslag	på	samarbeten	med	andra	kurser.	(Ingår	inte	i	alla	pedagogiska	planer.)	

Delkursutvärdering	
Delkursen	utvärderas	formativt	och	till	vissa	delar	summativt	vid	kursens	slut.	
Övergripande	 frågor	 kring	 mål,	 kursinnehåll,	 samarbets-	 och	 undervisningsformer	 bör	 vara	
centrala.	 Viktiga	 synpunkter	 och	 erfarenheter	 från	 delkursutvärderingar	 ska	 tas	 upp	 i	
kursutvärderingen.	Erfarenheter	och	synpunkter	från	utvärderingen	ska	beaktas	och	följas	upp	i	
nästa	års	kurs.	
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Ämnesdidaktik	2		
Ämneslärarutbildning	Gy,	inriktning:	instrumental	/	ensemble	/	arr.komp	/	kör	/	rytmik	

Inplacering i kurs LAMB31, LAMC31, LAMD31 

Termin 3 

Beslutad av UN den 2012-08-24 
	

Mål		
Efter	genomgången	delkurs	ska	den	studerande		

− kunna,	utifrån	kunskap	om	olika	praktiker	inom	undervisning,	motivera	egna	val	av	
arbetssätt,	innehåll	och	didaktiska	metoder	för	musik,	instrumental-	och	
sångundervisning	för	ungdomar	i	tonåren	kopplat	till	motivation	och	övning	

− kunskap	om	hur	man	skapar	förutsättningar	för	elevernas	delaktighet	och	möjligheter	att	
påverka	undervisningens	innehåll	och	arbetssätt	

− kunna	visa	på	god	kunskap	om	vad	motivation	är,	hur	motivation	påverkar	lärande	och	
hur	motivation	kan	stimuleras,	individuellt	såväl	som	i	grupp		

− kunna	visa	på	god	kunskap	om	ämnet	övning	och	dess	olika	aspekter	utifrån	eleven,	
lärarrollen	och	omgivande	miljöer	

− ha	reflekterat	över	framtida	lärmiljöer	och	kopplingen	till	elever	och	undervisning	i	
musik/instrument/sång	samt	formulerat	egna	undervisningsstrategier	för	detta	

Innehåll		
− Strategier	för	att	öka	elevers	förståelse	för	musikens	och	instrumentet	plats	i	vardagen,	
samhället	och	den	egna	utvecklingen	

− Grundläggande	kunskaper	om	coachande	förhållningssätt	
− Motivation	
− Övning	
− Framtida	lärmiljöer	i	instrumentalundervisning	

Undervisningens	genomförande		
Kursen innehåller föreläsningar, seminarier samt arbete individuellt och i grupp. 
	 	 	

Litteratur	
Andersson	 L.	 (2011)	 Coaching	 i	 undervisningen,	 två	 filmer	 på	 ITunesU,	 Lunds	 Universitet,	
Faculty	 of	 Fine	 and	 Performing	 Arts.https://itunes.apple.com/se/podcast/coaching-i-
undervisningen/id448152073?i=1000095398392&mt=2	
Andersson/Becker-Gruvstedt	(2016)	KN-presentation	från	kursintroduktion	
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Becker-Gruvstedt,	M.	(2012)	Tid,	gemenskap	och	uthållighet	gör	skillnad!	Stockholm:	Musikant,	
1/12	sid.	8-9	(	2	sidor)	
Gallwey,	T.	(1975)	Tennis	det	inre	spelet,	kompendium.	
Jørgensen,	 H.	 (2011)	 	Undervisning	 i	 övning,	En	 innføring	 for	 sang-og	 	instrumentallärare.	 Oslo:	
Norsk	Musikforlag	A/S	(kap.	5,	50	sidor)		
Novak,	A.	(2012)	Vi	är	redan	på	väg	att	lämna	den	historiska	epok	då	kunskap	var	liktydigt	med	
memorerande.	 Malmö:	 Sydsvenskan	 2012-08-11	 Hämtas	 på:	
http://www.sydsvenskan.se/opinion/inpass/anette-novak--vi-ar-redan-pa-vag-att-lamna-den-
historiska-epok-da-kunskap-var-li	
Pink,D.	 (2011)	 Drive	 (s.85-146)	 svensk	 titel	 Drivkraft	(De	 tre	 kapitlen	 om	 självständighet,	
mästerskap	och	syfte/mål).	
Schenck,	R.	(2000)	Spelrum	-	en	metodikbok	för	sång-	och	instrumentalpedagoger.	Göteborg:	Bo	
Ejeby	förlag	(s.167-212,	45	sidor)		
Imagining	the	internet,	PDF-	rapport,	Pew	research	center. 

Examination	
Examination	 sker	 individuellt	 och	 i	 grupp.	 Den	 första	 individuella	 uppgiften	 lämnas	 in	 några	
veckor	 efter	 kursstart	 och	 den	 andra	 uppgiften	 i	 samband	 med	 kursavslutning.	 Arbete	 och	
redovisning	med	gruppuppgifter	 sker	 i	 samband	med	 lektionstillfällena.	 Individuella	uppgifter	
kan	 också	 förekomma	 i	 de	 fall	 studenten	 missat	 obligatoriska	 föreläsningar.	 Gruppuppgifter	
examineras	 löpande	 under	 kursens	 gång.	 En	 skriftlig	 tentamen	 på	 litteraturdelar	 genomförs	
också.	
 
Individuell	uppgift	1:	
Med	utgångspunkt	i	kursens	fem	innehållsdelar	ber	vi	dig	skriva	ett	brev	som	är	daterat	januari	
2013	där	du	beskriver	de	kunskaper,	insikter,	erfarenheter	som	du	har	skaffat	under	kursen	och	
hur	dessa	kunskaper	motiverar	att	du	erhåller	betyget	godkänt	i	kursen.	Brevet	ska	vara	skrivet	
i	imperfekt	och	beskriva	något	som	redan	har	skett.	Uttryck	som	“jag	vill”,	“jag	kommer	att”,	“jag	
ska”	 osv	 är	 inte	 lämpliga	 för	 den	 här	 uppgiften.	 Istället	 fungerar	 uttryck	 som	 t.ex.	 "jag	 lärde	
mig..",	"jag	prövade	och	utvärderade",	"jag	gjorde",	"jag	utvecklade	min	syn	på",	"jag	utvecklade	
min	förmåga	att",	etc.	
	
Beskriv	vad	som	förändrade	och	utvecklade	dig	som	pedagog,	vilka	nya	 insikter	du	förvärvade	
och	hur	du	använde	dina	kunskaper	och	 färdigheter,	 t.ex.	under	din	VFU.	Du	kan	beskriva	vad	
som	hände	under	höstterminen	men	också	på	ett	djupare	plan	de	känslor	och	de	upplevelser	du	
haft.	Omfattning:	1100-1500	ord	(motsvarar	ca	2-3	A4	 i	Times,	12pt)	Uppgiften	ska	 läggas	 in	 i	
din	egen	loggbok	på	UVK3-sajten	senast	onsdag	i	v.39.	
	
Individuell	uppgift	2:	
I	 januari	 kommer	 du	 sedan	 att	 följa	 upp	 innehållet	 i	 ditt	 brev	 med	 en	 kortfattad	 individuell	
utvärdering	 av	 det	 som	 faktiskt	 hände	 i	 förhållande	 till	 beskrivningen	 i	 ditt	 brev.	 Omfattning:	
Max	1	A4,	Times	 ,	12	pt.Utvärderingen	ska	 läggas	 in	 i	din	egen	 loggbok	på	UVK3-sajten	senast	
fredag	i	v.2.	

Delkursutvärdering	
Delkursen	utvärderas	formativt	och	till	vissa	delar	summativt	vid	kursens	slut.	
Övergripande	 frågor	 kring	 mål,	 kursinnehåll,	 samarbets-	 och	 undervisningsformer	 bör	 vara	
centrala.	 Viktiga	 synpunkter	 och	 erfarenheter	 från	 delkursutvärderingar	 ska	 tas	 upp	 i	
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kursutvärderingen.	Erfarenheter	och	synpunkter	från	utvärderingen	ska	beaktas	och	följas	upp	i	
nästa	års	kurs.	
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Ämnesdidaktik	4	
Ämneslärarutbildning	Gy,	inriktning:	instrumental	/	ensemble	/	arr.komp	/	kör	/	rytmik	

Inplacering i kurs LAMP61, LAMT61 

Termin 9 

Beslutad av UN den 2012-08-24 ändrad 2015-06-15 
	

Mål		
Efter	genomgången	delkurs	ska	den	studerande		
- fördjupade kunskaper om hur man kan skapa bra lärandesituationer både individuellt och i 

grupp och utifrån kunskap om olika praktiker inom musikundervisning motivera egna val 
av arbetssätt, innehåll och didaktiska metoder för musik - instrumental- och 
sångundervisning	

- färdighet i att skapa egna pedagogiska planer för musikkurser med utgångspunkt i 
ämnes/kursplaner för gymnasieskolan och hur man kan integrera olika kurser i samarbete 
med kollegor i arbetslaget.	

- fördjupade kunskaper om hur man skapar förutsättningar för elevernas delaktighet och 
möjligheter att påverka undervisningens innehåll och arbetssätt 

Innehåll		
- Instrumentaldidaktik och metodik	
- Studier av olika metoder, strategier och idéerna bakom instrumentallärande.	
- Inventering av instrumentalmetoder	

Undervisningens	genomförande		
Arbete	individuellt	och	i	grupp.	En	del	av	undervisningen	genomförs	i	seminarieform.	
Studenterna	jobbar	i	mindre	grupper	och	presenterar	i	seminarieform	sina	pedagogiska	
projekt	för	övriga	kursdeltagare.	Arbetet	med	gruppuppgifter	kommer	att	ske	både	
mellan	undervisningstillfällena	och	på	lektionstid.	
	 	 	
Litteratur	
Ett urval ur	

− Gymnasieskola	2011.	Programmål	för	det	estetiska	programmet.	www.skolverket.se	
− Ämnes	-	och	kursplaner	för	musik	på	estetiska	programmet	
− Fostås	Olaug,	2002,	Instrumentalundervisning,	Universitetsforlaget,	Oslo.	
− Gärdenfors	Peter,	2010,	Lusten	att	förstå,	Natur	&	Kultur,	Stockholm,		
− Hallam	Susan	1998,	Instrumental	Teaching,Heinemann,	Oxford,			
− Steinberg	M	John	1983,	Effektiv	inlärning,	Liber.	
− Csikszentmihályi	Mihálu	1992.	Flow	-	den	optimala	upplevelsens	psykologi,	Natur	och	
kultur.	

− Egidius	Henry	1999,	PBL	och	casemetodik,	Studentlitteratur.	
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− Jørgensen,	H.	(2011)		Undervisning	i	övning,	En	innføring	for	sang-og		instrumentallärare.	
Oslo:	Norsk	Musikforlag	A/S	(kap.	5	och	6	,	70	sidor)	

− Gallway,	T.	(1975)	Tennis	det	inre	spelet	,	kompendie,	s.20-120	
− Andersson	L.	(2011)	Coaching	i	undervisningen,	två	filmer	på	ITunesU,	Lunds	Universitet,	
Faculty	of	Fine	and	Performing	Arts.	

− Schenck,	R.	(2000)	Spelrum	-	en	metodikbok	för	sång-	och	instrumentalpedagoger.	
Göteborg:	Bo	Ejeby	förlag	

− Pink,D.	(2011)	Drive	,	sv	översättn	Drivkraft	

Examination	
Studenterna examineras på den individuella uppgiften som lämnas in under delkursens andra 
vecka samt redovisning av problemställningar i samband med arbete i grupp. I samband med 
redovisningen ska man också redovisa de problematiserande frågeställningar som finns i 
examinationsuppgiften 
 
Individuell uppgift 1: 
Gör en egen lokal pedagogisk plan för huvudinstrument/sång InSå 1,2,3 samt kursen 
ensemble. Planerna ska utformas  med nedanstående sju delar med en jordnära konkretisering 
av innehåll (pt2) som riktar sig till eleven för att göra kursen/målen begripliga och 
motiverande för henne/honom. Planen ska innehålla följande delar:  
	

− Mål	(som	hämtas	från	de	nationella	kursplanerna	för	Inså-	centralt	innehåll)	
− Innehåll	(Vad?	konkret	innehåll	för	att	nå	målen)	
− Arbetsmetoder/arbetssätt	(Hur?)	
− Individuell	–	gruppundervisning	(tydlig	strategi	när	man	använder	vilken	metod)	
− Not/gehörslärande	(tydlig	strategi	när	man	använder	vilken	metod)	
− Skapa	förutsättningar	för	elevernas	lärande	–	lektionstiden	+	utanför	lektionstiden	
(övningsstrategier),	digitala	verktyg,	

− Förslag	på	hur	samarbeten	kan	ske	med	andra	kurser.	

Delkursutvärdering	
Delkursen	utvärderas	formativt	och	till	vissa	delar	summativt	vid	kursens	slut.	
Övergripande	 frågor	 kring	 mål,	 kursinnehåll,	 samarbets-	 och	 undervisningsformer	 bör	 vara	
centrala.	 Viktiga	 synpunkter	 och	 erfarenheter	 från	 delkursutvärderingar	 ska	 tas	 upp	 i	
kursutvärderingen.	Erfarenheter	och	synpunkter	från	utvärderingen	ska	beaktas	och	följas	upp	i	
nästa	års	kurs.	
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Ämnesmetodik	GeMu	
	Ämneslärarutbildning	Gy,	inriktning:	arr.komp	

Inplacering i kurs Kurskod: LAME30, LAME31 

Termin  3 

Beslutad av UN den 2012-08-24 ändrad 2015-06-15 

Mål	
Efter	avslutad	kurs	skall	den	studerande	kunna	

− Den	studerande	skall	visa	sig	förberedd	för	undervisning	i	ämnet	Gehörs-	och	musiklära	
på	gymnasiets	estetiska	program,	både	vad	gäller	egen	kunskapsunderbyggnad	och	
pedagogisk	beredskap.	

Kursinnehåll	
Kursen	sammansmälter	egenträning,	d	v	s	traditionell	gehörsundervisning,	med					

− gehörsmetodik.		
− Egenträningsdelen	innefattar	

gehörsmässig	 färdighetsträning,	 innebärande	 vidareutveckling	 av	 förmågan	 till	 inre	 hörande,	
förmågan	att	teckna	ned	musik	samt	förmågan	att	utföra	tillämpliga	gehörsövningar	av	skiftande	
slag.	
Metodikdelen	 innefattar	 materialframställning,	 litteraturkännedom,	 övningsundervisning	 i	
gruppen	m	m	huvudsakligen	med	inriktning	mot	undervisning	på	lägre	stadier.	

Undervisning	och	examination	
Gruppundervisning.	 Examination	 sker	 fortlöpande	 i	 samband	 med	 undervisning	 och	
övningsundervisning.	Som	betyg	används	Godkänd	eller	Underkänd.	

Litteratur	och	övriga	läromedel	
Som	kurslitteratur	används	en	rad	böcker,	kompendier	och	metoder	såväl	som	material	hämtat	
från	 musiklitteraturen.	 Dessutom	 en	 översiktlig	 genomgång	 av	 på	 fältet	 förekommande	
litteratur	i	Gehörs-	och	musiklära.	

Delkursutvärdering	
Delkursen	utvärderas	formativt	och	till	vissa	delar	summativt	vid	kursens	slut.	
Övergripande	 frågor	 kring	 mål,	 kursinnehåll,	 samarbets-	 och	 undervisningsformer	 bör	 vara	
centrala.	 Viktiga	 synpunkter	 och	 erfarenheter	 från	 delkursutvärderingar	 ska	 tas	 upp	 i	
kursutvärderingen.	Erfarenheter	och	synpunkter	från	utvärderingen	ska	beaktas	och	följas	upp	i	
nästa	års	kurs.	
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Ämnesmetodik	–	Instrument	
	Ämneslärarutbildning	Gy,	inriktning:	instrumental	/	ensemble	/	arr.komp	/	kör	/	rytmik	

Inplacering i kurs 
Kurskod: LAMB21, LAMB31, LAMC21, LAMC31, LAMD21, 
LAMD31, LAMB41, LAMD41, LAMC41 

Termin 2,3,4 

Beslutad av UN den 2012-08-24 

Mål	
Efter	genomgången	delkurs	ska	den	studerande,	ur	de	didaktiska	principer	som	berör	lärandet	
av	instrument	och	genre,	ha	

− inhämtat	god	kunskap	om	instrumentalpedagogens	arbetsfält,	arbetsuppgifter	och	olika	
funktioner	

− goda	metodiska,	pedagogiska	och	ämnesmässiga	kunskaper	för	att	kunna	skapa	
intresseväckande	undervisning	och	positiva	lärandesituationer	med	elever	på	olika	
instrumentala	färdighetsnivåer,	så	att	musiken	blir	meningsfull	och	en	stimulerande	del	av	
elevernas	liv	

− kompetens	i	att	tillvarata	elevers	behov	av	att	uttrycka	sig	konstnärligt	och	förmåga	att	
stimulera	deras	musicerande	

− kunskap	om	strategier	för	planering,	uppföljning	och	utvärdering	av	undervisning	
− kunskap	om	hur	elever	fungerar	individuellt	och	i	grupp	och	hur	man	praktiskt	kan	
utnyttja	denna	kunskap	i	instrumentalundervisningen	

− god	förmåga	att	förändra	och	anpassa	sin	undervisning	efter	elevernas	aktuella	behov	och	
önskemål	både	när	det	gäller	innehåll	och	arbetssätt	

− intresse	för	att	skapa	gemenskap	och	engagemang	i	sammusicerande	
− kunskaper	om	arbete	i	arbetslag	och	integration	mellan	olika	lärare/elevkategorier,	
kulturskolors	olika	ämnesområden,	allmänna	skolformer	och	ämnen	

− kunskap	om	hur	samverkan	kan	etableras	med	elevernas	hem	
− skaffat	sig	förståelse	för	behovet	av	lärarens	egna	metodiska/pedagogiska	förnyelse	och	
nyfikenhet	inför	exempelvis	alternativa	undervisningsmetoder	och/eller	nya	
musikpedagogiska	forskningsrön	

Delkursen	ska	också	bidra	till	att	den	studerande	blir	medveten	om	vikten	av	att	lärarens	egen	
glädje	och	kärlek	till	musiken	 förmedlas	 till	eleverna	och	att	 instrumentalundervisningens	mål	
långsiktigt	är	att	utbilda	självständiga	musikanter	som	sedan	på	egen	hand	kan	ta	ansvar	för	sitt	
musicerande.	

Kursinnehåll	
Instrumentaldidaktik	och	metodik	

− studier	av	olika	metoder,	strategier	och	idéerna	bakom	dessa	samt	hur	dessa	förhåller	sig	
till	olika	åldersgrupper	och	färdighetsnivåer	

− tradition	och	förnyelse	inom	instrumentalundervisningen	
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− lektionsplanering	
− grupp-	och	gehörsspelsmetodik	
− övningsmetodik	
− instrumentalspelets	ergonomiska	aspekter	
− repertoarstudier	
− repertoar	för	samspel	
− granskning	och	bedömning	av	aktuella	läromedel	
− framställning	av	eget	elevanpassat	undervisningsmaterial	
− målsättningsfrågor,	utvärdering	och	problemanalys	
− relationerna	lärare/elev/förälder	

Undervisning,	arbetssätt	och	examination	
Grupp	eller	i	vissa	fall	enskilt.	
Examination	sker	fortlöpande	i	samband	med	undervisningen	och	vid	redovisningar.	

	Betyg	
Som	betyg	används	Godkänd	eller	Underkänd	

Kurslitteratur	
Kurslitteratur	förtecknas	på	särskild	lista.	alt.	se	arbetsplan	

Delkursutvärdering	
Delkursen	utvärderas	formativt	och	till	vissa	delar	summativt	vid	kursens	slut.	
Övergripande	 frågor	 kring	 mål,	 kursinnehåll,	 samarbets-	 och	 undervisningsformer	 bör	 vara	
centrala.	 Viktiga	 synpunkter	 och	 erfarenheter	 från	 delkursutvärderingar	 ska	 tas	 upp	 i	
kursutvärderingen.	Erfarenheter	och	synpunkter	från	utvärderingen	ska	beaktas	och	följas	upp	i	
nästa	års	kurs.	
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Ämnesmetodik	satslära	
	Ämneslärarutbildning	Gy,	inriktning:	arr.komp	

Inplacering i kurs Kurskod: LAME40, LAME41 

Termin  4 

Beslutad av UN den 2012-08-24 

Mål	
Efter	avslutad	kurs	skall	den	studerande	

− visa	god	kunskap	om	teoripedagogens	arbetsfält,	arbetsuppgifter		
− och	olika	funktioner	
− visa	kompetens	att	tillvarata	elevers	behov	av	att	uttrycka	sig	konstnärligt	och	förmåga	att	
stimulera	deras	skrivande	

− ha	tillägnat	sis	metodiska,	pedagogiska	och	ämnesmässiga	kunskaper	för	att	kunna	skapa	
intresseväckande	undervisning	och	positiva	lärandesituationer	med	elever	på	olika	
teoretiska	färdighetsnivåer	

− visa	kunskap	om	strategier	för	planering,	uppföljning	och	utvärdering	av	undervisning	
kunskap	om	hur	elever	fungerar	individuellt	och	i	grupp	och	hur	man	praktiskt	kan	
utnyttja	denna	kunskap	i	teoriundervisningen	

Kursinnehåll	
− studier	av	olika	metoder,	strategier	och	idéerna	bakom	dessa	samt	hur	dessa	förhåller	sig	
till	olika	åldersgrupper	och	färdighetsnivåer	

− granskning	och	bedömning	av	aktuella	läromedel	
− lektionsplanering	
− framställning	av	eget	elevanpassat	undervisningsmaterial	

Undervisning	och	examination	
Undervisningen	bedrivs	i	form	av	enskilda	lektioner	och	gruppundervisning.	
Gästlärare	och	workshops	kan	förekomma.	
Fortlöpande	examination	blandas	med	redovisningar.	

Litteratur	och	övriga	läromedel	
Kurslitteratur	förtecknas	på	särskild	lista	(se	arbetsplan)	

Delkursutvärdering	
Delkursen	utvärderas	formativt	och	till	vissa	delar	summativt	vid	kursens	slut.	
Övergripande	 frågor	 kring	 mål,	 kursinnehåll,	 samarbets-	 och	 undervisningsformer	 bör	 vara	
centrala.	 Viktiga	 synpunkter	 och	 erfarenheter	 från	 delkursutvärderingar	 ska	 tas	 upp	 i	
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kursutvärderingen.	Erfarenheter	och	synpunkter	från	utvärderingen	ska	beaktas	och	följas	upp	i	
nästa	års	kurs.	
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Ämnesprofilering	arrangering/	komposition	1	
	Ämneslärarutbildning	Gy,	inriktning:	arr.	komp	

Inplacering i kurs Kurskod: LAMB10 

Termin  1 

Beslutad av UN den 2015-06-15 

Mål	
Efter	avslutad	kurs	skall	den	studerande	

− visa	grundläggande	färdigheter	inom	arrangering/komposition,	harmonik,	formanalys,	
satsteknik	och	grundläggande	kompositionstekniker	

− visa	grundläggande	förståelse	för	form	i	sitt	komponerande/arrangerande	
− visa	grundläggande	kunskaper	i	harmonisering	av	visa/konstmusik	
− ha	kännedom	om	orkesterinstrumentens	funktion,	omfång	och	tekniska	möjligheter	

Kursinnehåll	
− studier	av	harmonik/komposition/arrangeringsteknik	inom	visa/konstmusik	
− studier	av	olika	analyssystem,	t	ex	funktions-	och	ackordanalys	samt	metoder	för	analys	av	
kompositioner/arrangemang	

− repetition	av	grundläggande	satstekniska	moment	
− studier	av	orkesterinstrumentens	funktion,	omfång	och	tekniska	möjligheter	

Undervisning	och	examination	
Undervisningen	bedrivs	i	form	av	enskilda	lektioner	och	gruppundervisning.	
Gästlärare	och	workshops	kan	förekomma.	
Fortlöpande	examination	blandas	med	redovisningar	och	konserter.	

Litteratur	och	övriga	läromedel	
Kurslitteratur	förtecknas	på	särskild	lista	(se	arbetsplan)	

Delkursutvärdering	
Delkursen	utvärderas	formativt	och	till	vissa	delar	summativt	vid	kursens	slut.	
Övergripande	 frågor	 kring	 mål,	 kursinnehåll,	 samarbets-	 och	 undervisningsformer	 bör	 vara	
centrala.	 Viktiga	 synpunkter	 och	 erfarenheter	 från	 delkursutvärderingar	 ska	 tas	 upp	 i	
kursutvärderingen.	Erfarenheter	och	synpunkter	från	utvärderingen	ska	beaktas	och	följas	upp	i	
nästa	års	kurs.	
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Ämnesprofilering	arrangering/komposition	2	
	Ämneslärarutbildning	Gy,	inriktning:	arr.komp	

Inplacering i kurs Kurskod: LAMB20 

Termin  2 

Beslutad av UN den 2015-06-15 

Mål	
Efter	avslutad	kurs	skall	den	studerande	

− visa	grundläggande	färdigheter	inom	arrangering/komposition,	harmonik,	formanalys,	
satsteknik	och	grundläggande	kompositionstekniker	

− visa	grundläggande	förståelse	för	form	i	sitt	komponerande/arrangerande	
− visa	grundläggande	kunskaper	i	harmonisering	av	visa/konstmusik	
− ha	kännedom	om	orkesterinstrumentens	funktion,	omfång	och	tekniska	möjligheter	

Kursinnehåll	
− studier	av	harmonik/komposition/arrangeringsteknik	inom	visa/konstmusik	
− studier	av	olika	analyssystem,	t	ex	funktions-	och	ackordanalys	samt	metoder	för	analys	av	
kompositioner/arrangemang	

− studier	av	orkesterinstrumentens	funktion,	omfång	och	tekniska	möjligheter	

Undervisning	och	examination	
Undervisningen	bedrivs	i	form	av	enskilda	lektioner	och	gruppundervisning.	
Gästlärare	och	workshops	kan	förekomma.	
Fortlöpande	examination	blandas	med	redovisningar	och	konserter.	

Litteratur	och	övriga	läromedel	
Kurslitteratur	förtecknas	på	särskild	lista	(se	arbetsplan)	

Delkursutvärdering	
Delkursen	utvärderas	formativt	och	till	vissa	delar	summativt	vid	kursens	slut.	
Övergripande	 frågor	 kring	 mål,	 kursinnehåll,	 samarbets-	 och	 undervisningsformer	 bör	 vara	
centrala.	 Viktiga	 synpunkter	 och	 erfarenheter	 från	 delkursutvärderingar	 ska	 tas	 upp	 i	
kursutvärderingen.	Erfarenheter	och	synpunkter	från	utvärderingen	ska	beaktas	och	följas	upp	i	
nästa	års	kurs.	
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Ämnesprofilering	arrangering/komposition	3	
Ämneslärarutbildning	Gy,	inriktning:	arr.	komp	

Inplacering i kurs Kurskod: LAMB 30 

Termin  3 

Beslutad av UN den 2015-06-15 

Mål	
Efter	avslutad	kurs	skall	den	studerande	

− visa	goda	kunskaper	inom	arrangering/komposition,	harmonik,	formanalys,	satsteknik	
och	olika	kompositionstekniker	

− visa	god	förståelse	för	form	i	sitt	komponerande/arrangerande	
− ha	goda	kunskaper	i	harmonisering	i	viktiga	genrer	och	repertoarområden	
− ha	god	om	orkesterinstrumentens	funktion,	omfång	och	tekniska	möjligheter	

Kursinnehåll	
− studier	av	harmonik/komposition/arrangeringsteknik	inom	jazz/konstmusik	
− studier	av	olika	analyssystem,	t	ex	funktions-	och	ackordanalys,	stegteori,	generalbas	samt	
metoder	för	analys	av	kompositioner/arrangemang	

− studier	av	orkesterinstrumentens	funktion,	omfång	och	tekniska	möjligheter	
− studier	av	litteratur	som	berör	ämnet	

Undervisning	och	examination	
Undervisningen	bedrivs	i	form	av	enskilda	lektioner	och	gruppundervisning.	
Gästlärare	och	workshops	kan	förekomma.	
Fortlöpande	examination	blandas	med	redovisningar	och	konserter.	

Litteratur	och	övriga	läromedel	
Kurslitteratur	förtecknas	på	särskild	lista	(se	arbetsplan)	

Delkursutvärdering	
Delkursen	utvärderas	formativt	och	till	vissa	delar	summativt	vid	kursens	slut.	
Övergripande	 frågor	 kring	 mål,	 kursinnehåll,	 samarbets-	 och	 undervisningsformer	 bör	 vara	
centrala.	 Viktiga	 synpunkter	 och	 erfarenheter	 från	 delkursutvärderingar	 ska	 tas	 upp	 i	
kursutvärderingen.	Erfarenheter	och	synpunkter	från	utvärderingen	ska	beaktas	och	följas	upp	i	
nästa	års	kurs.	
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 Ämnesprofilering	arrangering/komposition	4	
	Ämneslärarutbildning	Gy,	inriktning:	arr.komp	

Inplacering i kurs Kurskod: LAMB 40 

Termin  4 

Beslutad av UN den 2015-06-15 

Mål	
Efter	avslutad	kurs	skall	den	studerande	

− visa	goda	kunskaper	inom	arrangering/komposition,	harmonik,	formanalys,	satsteknik	
och	olika	kompositionstekniker	

− visa	god	förståelse	för	form	i	sitt	komponerande/arrangerande	
− visa	goda	kunskaper	i	harmonisering	i	viktiga	genrer	och	repertoarområden	
− visa	goda	kunskaper	om	orkesterinstrumentens	funktion,	omfång	och	tekniska	
möjligheter	

Kursinnehåll	
− studier	av	harmonik/komposition/arrangeringsteknik	inom	jazz/konstmusik	
− studier	av	olika	analyssystem,	t	ex	funktions-	och	ackordanalys,	stegteori,	generalbas	samt	
metoder	för	analys	av	kompositioner/arrangemang	

− studier	av	orkesterinstrumentens	funktion,	omfång	och	tekniska	möjligheter.	
− studier	av	litteratur	som	berör	ämnet	

Undervisning	och	examination	
Undervisningen	bedrivs	i	form	av	enskilda	lektioner	och	gruppundervisning.	
Gästlärare	och	workshops	kan	förekomma.	
Fortlöpande	examination	blandas	med	redovisningar	och	konserter.	

Litteratur	och	övriga	läromedel	
Kurslitteratur	förtecknas	på	särskild	lista	(se	arbetsplan)	

Delkursutvärdering	
Delkursen	utvärderas	formativt	och	till	vissa	delar	summativt	vid	kursens	slut.	
Övergripande	 frågor	 kring	 mål,	 kursinnehåll,	 samarbets-	 och	 undervisningsformer	 bör	 vara	
centrala.	 Viktiga	 synpunkter	 och	 erfarenheter	 från	 delkursutvärderingar	 ska	 tas	 upp	 i	
kursutvärderingen.	Erfarenheter	och	synpunkter	från	utvärderingen	ska	beaktas	och	följas	upp	i	
nästa	års	kurs.	
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