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Fastställande
 
Kursplanen är fastställd av Utbildningsnämnden för Musiklärarutbildningen 2010-06-
09 att gälla från och med 2010-06-09, höstterminen 2011.

 

Allmänna uppgifter
 
Kursen ingår i ämneslärarexamen i musik med inriktning mot gymnasieskolan och ges
termin 1 inom Ämne 1. Inriktning; Instrumental/ensemble samt
Instrumental/ensemble med ämnesprofilering arr/komp  
Undervisningsspråk: svenska

 

Kursens 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 i för huvudinstrumentet och för genren relevant
repertoar 
visa grundläggande färdigheter i samspel 
visa grundläggande färdigheter i instudering och memoreringsteknik 
ha deltagit i ett konstnärligt projekt 

 

Kursens innehåll
 

Studier i huvudinstrument 
Ensemblespel 
Musikalisk- och konstnärlig gestaltning 
Repertoarstudier, instudering och konsertframträdande  

 
 

Konstnärliga fakulteten

LAMB10, Huvudinstrument och ensemble 1, 6 högskolepoäng
Main Instrument and Ensemble 1, 6 credits

Grundnivå / First Cycle



Kursens genomförande
 
Kursen utgörs av individuella lektioner och gruppundervisning. Gästlärare och
workshops kan förekomma.  

 

Kursens examination
 
Fortlöpande examination blandas med redovisningar och konserter. 
Prov/moment för denna kurs finns i en bilaga i slutet av dokumentet.

 

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

 

Förkunskapskrav
 
Grundläggande behörighet, samt Engelska B, Samhällskunskap A eller Engelska 6,
Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet 6C/A6C) och godkända lokala
prov (spelprov) och godkända musikprov G1, G2, G3. Ytterligare behörighetskrav kan
ställas beroende på senare val av andra ämnen (Ämne 2).

 

Övrigt
 
Kursvärdering: 
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 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. 
  
Litteratur: förtecknas på särskild lista (se arbetsplan) 
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Prov/moment för kursen LAMB10, Huvudinstrument och ensemble 1
 
Gäller från H11
 
1101   Huvudinstrument och ensemble 1, 6,0 hp
           Betygsskala: Underkänd, Godkänd
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Fastställande
 
Kursplanen är fastställd av Utbildningsnämnden för Musiklärarutbildningen 2011-11-
23 och senast reviderad 2015-06-10. Den reviderade kursplanen gäller från och med
2015-08-31, höstterminen 2015.

 

Allmänna uppgifter
 
Kursen ingår i ämneslärarexamen i musik med inriktning mot gymnasieskolan och ges
termin 1 inom Ämne 1. Inriktning; Instrumental/ensemble samt
Instrumental/ensemble med ämnesprofilering arr/komp. 
Rytmik och drama, praktisk instrumentkännedom; trummor/bas. 

 

Kursens mål
 
Efter avslutad kurs skall den studerande 
visa grundläggande färdigheter i rytmik, rytmik som metod, drama och estetisk
kommunikation 
visa förmåga att samarbeta med andra i en kreativ, konstnärlig process 
visa grundläggande färdigheter på trummor/bas 
se samband mellan de olika delkurserna och i undervisningssituationer förstå, tillämpa
och muntligen eller skriftligen reflektera över ledarrollen på en grundläggande nivå 

 

Kursens innehåll
 

Rytmik och rörelse samt rytmik som metod 
Drama 
Praktisk instrumentkännedom på trummor/bas 

 

 

Konstnärliga fakulteten

LAMB11, Ledning, didaktik och VFU 1, 5,5 högskolepoäng
Ensemble Conducting, Didactics and School Placement 1, 5.5

credits
Grundnivå / First Cycle



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

 

Kursens examination
 
Examinationen sker fortlöpande samt vid gemensamma lektioner och redovisningar. 
Prov/moment för denna kurs finns i en bilaga i slutet av dokumentet.

 

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

 

Förkunskapskrav
 
Grundläggande behörighet, samt Engelska B, Samhällskunskap A eller Engelska 6,
Samhällskunskap 1b/1a+a2 (områdesbehörighet 6c/A6c) och godkända lokala prov
(spelprov) och godkända musikprov G1, G2, G3. Ytterligare behörighetskrav kan
ställas beroende på senare val av andra ämnen (Ämne 2). 

 

Övrigt
 
Kursvärdering 
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 tillhanda. Utvärderingen skall vara  tillgänglig för
studenterna och undertecknad av ansvariga lärare samt förtroendevalda studenter.
Erfarenheter och synpunkter från utvärderingen ska beaktas och följas upp i nästa års
kurs. 
Kurslitteratur förtecknas på särskild lista. 
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Prov/moment för kursen LAMB11, Ledning, didaktik och VFU 1
 
Gäller från H11
 
1101   Ledning, didaktiv och VFU 1, 5,5 hp
           Betygsskala: Underkänd, Godkänd
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Fastställande
 
Kursplanen är fastställd av Utbildningsnämnden för Musiklärarutbildningen 2011-11-
23 att gälla från och med 2011-11-23, höstterminen 2011.

 

Allmänna uppgifter
 
Kursen ingår i ämneslärarexamen i musik med inriktning mot gymnasieskolan och ges
termin 1 inom Ämne 1. Inriktning; Instrumental/ensemble samt
Instrumental/ensemble med ämnesprofilering kör eller rytmik 
Musik, kultur och konstarterna i samhället, sång och muntlig framställning,
ackordinstrument, musiklära, satslära, gehör, mediateknik - noteditering 

 

Kursens mål
 
Efter avslutad kurs skall den studerande 

ha grundläggande kunskaper om den västerländska konstmusiken i förhållande
till ett socialt, kulturellt och historiskt sammanhang 
ha kännedom om röstfysiologiska funktioner, samt kunskap om hur den egna
rösten fungerar och kan utvecklas 
visa grundläggande musikaliska och tekniska färdigheter i sång, tal och muntlig
framställning samt kunna använda den egna rösten på ett naturligt och
kommunikativt sätt 
visa grundläggande musikaliska och tekniska färdigheter på ett ackordinstrument 
kunna sjunga och spela såväl noterad som gehörsbaserad musik på en
grundläggande nivå 
kunna redogöra för notation samt grundläggande, ämnesrelaterade termer och
begrepp 
kunna harmonisera och analysera enklare musikaliska förlopp samt skriva enklare
arrangemang                          
redovisa grundläggande kunskap och förmåga att uppfatta, memorera och
notera enklare musikaliska förlopp                           
praktiskt kunna använda datorn som hjälpmedel för att spela in och notera musik
i digitalt notediteringsprogram 
visa förmåga att reflektera över den egna lärandeprocessen 

Konstnärliga fakulteten

LAMB12, Teori, musik och media 1, 9,5 högskolepoäng
Theory, Music and Media 1, 9.5 credits

Grundnivå / First Cycle
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Kursens innehåll
 

Studier i den västerländska konstmusikens historia, i vid bemärkelse, relaterat till
samhället och övriga kulturella yttringar 
Litteraturstudier och repertoarlyssning inom ämnesområdet 
Studier i röstfysiologi och röstanalys 
Studier i sång och tal 
Praktiska övningar i muntlig framställning 
Studier på ackordinstrument 
Not- och gehörsbaserat musicerande 
Musik från olika repertoarområden 
Praktiska övningar och teoretiska studier i musiklära, satslära och gehör 
Föreläsningar och praktiska övningar i MT- noteditering 

 

 

Kursens genomförande
 
Undervisningen bedrivs i from av individuella lektioner och gruppundervisning.
Gästlärare och workshops kan förekomma.  

 

Kursens examination
 
Fortlöpande examination blandas med skriftlig tentamen, redovisningar och konserter. 
Prov/moment för denna kurs finns i en bilaga i slutet av dokumentet.

 

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

 

Förkunskapskrav
 
Grundläggande behörighet, samt Engelska B, Samhällskunskap A eller Engelska 6,
Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet 6C/A6C) och godkända lokala
prov (spelprov) och godkända musikprov G1, G2, G3. Ytterligare behörighetskrav kan
ställas beroende på senare val av andra ämnen (Ämne 2).

 

Övrigt
 
Kursvärdering 
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 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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Kurslitteratur förtecknas på särskild lista (se arbetsplan) 
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Prov/moment för kursen LAMB12, Teori, musik och media 1
 

Gäller från H11

 
1101   Teori, musik och media 1, 9,5 hp
           Betygsskala: Underkänd, Godkänd
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Fastställande
 
Kursplanen är fastställd av Utbildningsnämnden för Musiklärarutbildningen 2010-06-
09 och senast reviderad 2010-06-09. Den reviderade kursplanen gäller från och med
2010-06-09, höstterminen 2011.

 

Allmänna uppgifter
 
Kursen ingår i ämneslärarexamen i musik med inriktning mot grundskola
gymnasieskola. Kursen ges termin 1 inom huvudämnet för ämneslärarutbildningen i
musik.  
Ämnen; utbildningsvetenskaplig kärna, VFU-introducerande fältstudier 
   
Undervisningsspråk: svenska

 

Kursens mål
 
Efter avslutad kurs skall den studerande: 

kunna redogöra för olika perspektiv på undervisning och lärande 
kunna beskriva hur olika musiklärartraditioner vuxit fram och hur de kommer till
uttryck i undervisningssituationer 
kunna diskutera hur förändringar i samhället som i musiken kan påverka
musikundervisningen 
ha goda kunskaper om hur musikläraren organiserar undervisningen, dels på en
övergripande nivå i skolan, dels i de arbetsformer och arbetssätt som väljs i
undervisningssituationen 
redogöra för hur språket kan användas som pedagogiskt redskap och
problematisera och analysera vilka konsekvenser användningen av språket får på
elevernas lärande och för lärarnas lärande av varandra i kollegiet. 
visa hur systematisk dokumentation och analys av undervisningen, samt reflektion
över hur erfarenheter kan öka lärares handlingsutrymme och ge möjlighet till
utveckling av verksamheten. 

Konstnärliga fakulteten

LAMA13, Den mångdimensionella musikläraren, 9
högskolepoäng

The Multidimensional Music Teacher, 9 credits
Grundnivå / First Cycle
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kunna redogöra för  läroplanernas och kursplanernas bakgrund och deras
betydelse för elevers möjlighet till inflytande. 
utifrån styrdokument kunna redogöra för innebörder i skolans demokratiuppdrag
samt genom exempel från verksamhet/undervisning kunna problematisera etiska
dilemman i läraryrket. 
kunna observera och granska sitt kommande yrkesfält 
kunna urskilja och uttrycka samband mellan den egna lärandesituationen och den
framtida yrkesrollen 

 

Kursens innehåll
 

Olika perspektiv på undervisning och lärande 
Lärarens samhällsuppdrag enligt läroplaner 
Organisation av musikundervisning och arbetet i skolan 
Språket som pedagogiskt redskap 
Etik ur ett musiklärarperspektiv, lärarrollen i värdegrundsfrågor 
Introduktion till verksamhetsförlagd utbildning 
Kursplaners funktion och betydelse i samverkan och för elevers möjlighet till
inflytande 
VFU-intropraktik 

 

 

Kursens genomförande
 
Kursen den mångdimensionella musikläraren behandlas ur historisk synvinkel varvid
studenterna också reflekterar över den egna erfarenheten. I det sammanhanget tolkas
styrdokument, med särskild inriktning mot skolans demokratiuppdrag. Pedagogiska
och etiska innebörder och dilemman som förekommer i lärares arbete diskuteras och
problematiseras utifrån konkreta exempel från musikundervisning. I kursen
förekommer olika arbetsformer för att bearbeta kursens mål och innehåll så som
individuellt, par- och grupparbete, seminarier, föreläsningar, basgrupper mm. Kursens
innehåll bearbetas genom reflektionsuppgifter, diskussioner, presentationer,
artikelskrivande som publiceras på lärarutbildningens webbtidning men också i
skapande och gestaltande uppgifter. 

 

Kursens examination
 
Examinationen sker löpande genom skriftliga, muntliga, musikaliska och praktiska
redovisningar och uppgifter individuellt och i grupp. Varje kurstillfälle innehåller en
obligatorisk uppgift vars innehåll och form är kopplad till målen för kursen. Kursen
examineras slutligen genom att studenterna skriver vars två artiklar som publiceras på
lärarutbildningens webbtidning. I det sammanhanget ska studenterna granska och
kommentera varandras artiklar. 
Prov/moment för denna kurs finns i en bilaga i slutet av dokumentet.

 

Betyg
 
Betygskalan omfattar betygsgraderna Underkänd, Godkänd.
Godkänt eller underkänt 
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Förkunskapskrav
 
Grundläggande behörighet samt Engelska B, Samhällskunskap A eller Engelska 6,
Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet 6C/A6C) och godkända musikprov
G1, G2, G3. Ytterligare behörighetskrav kan ställas beroende på senare val av andra
ämnen (Ämne 2).

 

Övrigt
 
Kursvärdering 
 
Kursen utvärderas formativt och/eller till vissa delar summativt vid kursens slut. 
Övergripande frågor kring mål, kursinnehåll, samarbets- och undervisningsformer bör
vara centrala. Protokoll/minnesanteckningar från utvärderingen ska komma
utbildningsledningen tillhanda. Utvärderingen skall vara tillgänglig för studenter 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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Prov/moment för kursen LAMA13, Den mångdimensionella musikläraren
 

Gäller från H11

 
1101   Den mångdimensionella musikläraren, 9,0 hp
           Betygsskala: Underkänd, Godkänd
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