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Fastställande
 
Kursplanen är fastställd av Utbildningsnämnden för Musiklärarutbildningen 2010-06-
09 och senast reviderad 2015-09-09. Den reviderade kursplanen gäller från och med
2015-09-09, höstterminen 2015.

 

Allmänna uppgifter
 
Kursen ingår i ämneslärarexamen i musik med inriktning mot gymnasieskolan och ges
termin 10 inom Ämne 1. 
Ämnen som ingår: enskilt tillval och grupptillval.  
Undervisningsspråk: svenska

 

Kursens mål
 
Efter avslutad kurs skall den studerande 

visa en väl utvecklad förmåga till självständigt och medvetet musikaliskt arbete på
en grundläggande nivå, med personlig reflektion över den egna utvecklingen 
visa att hen skaffat sig fördjupade kunskaper och färdigheter inom ett eget valt
ämne som breddar eller fördjupar studentens inriktning.  

 

Kursens innehåll
 

tillval 
grupptillval 

 

 

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

Konstnärliga fakulteten

LAMP70, Tillval, 4 högskolepoäng
Electives, 4 credits

Avancerad nivå / Second Cycle



 

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.

 

Förkunskapskrav
 
Godkänt betyg i följande kurser; LAMB 10, LAMB 20, LAMB 30, LAMB 40. 

 

Övrigt
 
Kursvärdering 
Kursen utvärderas formativt och/eller summativt vid kursens slut. Övergripande frågor
kring mål, kursinnehåll, samarbets- och undervisningsformer bör vara centrala.
Protokoll/minnesanteckningar från utvärderingen ska komma utbildningsledningen
tillhanda och resultatet av utvärderingen skall vara tillgänglig för studenter.
Erfarenheter och synpunkter från utvärderingen ska beaktas och följas upp i nästa års
kurs.  
  
Litteratur  
Kurslitteratur förtecknas på särskild lista (se arbetsplan) 
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Prov/moment för kursen LAMP70, Tillval
 

Gäller från H15

 
1501   Tillval, 4,0 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
2015-08-31, höstterminen 2016.

 

Allmänna uppgifter
 
Kursen ingår i ämneslärarexamen i musik med inriktning mot gymnasieskola och ges
termin 10 inom Ämne 1. 
Ämne som ingår: VFU  
Undervisningsspråk: svenska

 

Kursens mål
 
Efter avslutad kurs skall den studerande 

ha vidareutvecklat sina ämneskunskaper och färdigheter inom valt område 
ha visat medvetenhet i val av metoder och arbetssätt i undervisningssituationer 
ha visat stor flexibilitet och kreativitet i sin yrkesroll 
behärska kommunikativa tekniker 
kunna göra överväganden och analyser över hela undervisningssituationen 

 

Kursens innehåll
 
Verksamhetsförlagdutbildning (VFU) 
Under VFU-perioden placeras den studerande hos en handledare eller i ett arbetslag
inom eget valt fördjupningsområde. Innehåll och undervisning kan variera beroende
på vald VFU-placering men ska kopplas till studentens utbildningsprofil inom ämne 1
eller ämne 2. Studenten ska föra loggbok som ligger till grund för en skriftlig rapport. 

 

 

Konstnärliga fakulteten

LAMP71, Ledning, didaktik och VFU 6, 3 högskolepoäng
Ensemble Conducting, Didactics and School Placement 6, 3 credits

Avancerad nivå / Second Cycle



Kursens genomförande
 
Perioden omfattar VFU på heltid under två veckor. Som riktlinje gäller 35 timmars
arbetstid/vecka där studenten följer och tar del av handledarens alla arbetsuppgifter.  

 

Kursens examination
 
Som underlag för examination handledarens skriftliga omdöme samt inlämnad
skriftlig rapport.  
Antalet prövningstillfällen i kursen begränsas till tre. 
Prov/moment för denna kurs finns i en bilaga i slutet av dokumentet.

 

Betyg
 
Betygskalan omfattar betygsgraderna Underkänd, Godkänd.

 

Förkunskapskrav
 
Godkänt betyg i LAMB 11, LAMB 21, LAMB 31, LAMB 41. 

 

Övrigt
 
Kursvärdering 
Kursen utvärderas formativt och/eller summativt vid kursens slut. Övergripande frågor
kring mål, kursinnehåll, samarbets- och undervisningsformer bör vara centrala.
Protokoll/minnesanteckningar från utvärderingen ska komma utbildningsledningen
tillhanda och resultatet av utvärderingen skall vara offentligt tillgänglig. Erfarenheter
och synpunkter från utvärderingen ska beaktas och följas upp i nästa års kurs.  
  
Litteratur 
Kurslitteratur förtecknas på särskild lista och är gemen- sam med kursen i UVK ”Att
utveckla skolan, ideologi och handlingsutrymme”.  
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Prov/moment för kursen LAMP71, Ledning, didaktik och VFU 6
 

Gäller från H15

 
1001   Ledning, didaktik och VFU 6, 3,0 hp
           Betygsskala: Underkänd, Godkänd
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Fastställande
 
Kursplanen är fastställd av Utbildningsnämnden för Musiklärarutbildningen 2015-06-
10 att gälla från och med 2015-08-31, höstterminen 2015.

 

Allmänna uppgifter
 
Kursen ingår i lärarexamen i musik med inriktning mot grundskola och
gymnasieskola. Kursen ges termin 10. 
Ämnen som ingår: IKT, självständigt arbete 2.  
Undervisningsspråk: svenska

 

Kursens mål
 
Efter avslutad kurs skall 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 och identifiera ytterligare
kunskapsbehov samt presentera sitt självständiga arbete i en vetenskaplig text
som är väl disponerad, formellt korrekt och språklig klar 
kommunicera, diskutera och försvara sitt självständiga arbte samt opponera på
ett annat examensarbete 
kunna använda datorn som hjälpmedel för att producera undervisningsmaterial 
kunna använda IKT som ett pedagogiskt hjälpmedel i undervisningen 

  

 

Kursens innehåll
 

principer som ligger till grund för utbildningsvetenskapliga och musikpedagogiska
undersökningar 

Konstnärliga fakulteten

LAMP72, Självständigt arbete 2:2, 13 högskolepoäng
Independent Project 2:2, 13 credits

Avancerad nivå / Second Cycle
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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 
examensarbete som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet och kan
innefatta t ex en didaktisk undersökning, ett konstnärligt utvecklingsarbete eller
metod- och innehållsutveckling 
genomförandet av ett självständigt arbete i samråd med en handledare 
forskningsetiska överväganden 
presentation av egna resultat med anknytning till tidigare forskning i samband
med respondering och opponering vid minikonferens 
läromedelsproduktion med integrering av text, notbilder, ackordanalys och
tabulatur 
granskning av digitala läromedel 
arbetssätt med dator i yrkesrollen 

 

 

Kursens genomförande
 
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. 
När det gäller Självständigt arbete 2 utvecklas delkursens arbetsformer 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. 
När det gäller IKT genomförs delkursen 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. 

 

Kursens examination
 
Delkursen självständigt arbete 2 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. 
Examinationen av självständigt arbete 2 består av en utredande och argumenterande
vetenskaplig text där studenten visar att han/hon förvärvat de kunskaper
lärandemålen anger. Bedömningskriterier delges av kursledaren vid kursstart och finns
tillsammans med övrig information tillgänglig på kurssiten för självständigt arbete 2
(Examensarbetet). I ett seminarium bedöms studentens förmåga att försvara sitt
arbete och att opponera på ett annat arbete. 
I delkursen IKT sker muntliga, skriftliga och musikaliska redovisningar fortlöpande
under delkursen. 
Prov/moment för denna kurs finns i en bilaga i slutet av dokumentet.
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Betyg
 
Betygskalan omfattar betygsgraderna Underkänd, Godkänd.

 

Förkunskapskrav
 
Godkänt betyg i samtliga kurser termin 1-7 samt delkursen självständigt arbete 2:1. 

 

Övrigt
 
Kursvärdering 
Kursen utvärderas formativt och/eller summativt vid kursens slut. Övergripande frågor
kring mål, kursinnehåll, samarbets- och undervisningsformer bör vara centrala.
Protokoll/minnesanteckningar från utvärderingen ska komma utbildningsledningen
tillhanda och resultatet av utvärderingen skall vara tillgänglig för studenter.
Erfarenheter och synpunkter från utvärderingen ska beaktas och följas upp i nästa års
kurs.  
  
Litteratur 
Kurslitteratur för Självständigt arbete överenskommes mellan student och handledare
i förhållande till det valda fokusområdet. Kurslitteratur för delkursen IKT förtecknas på
särskild lista (se arbetsplan). 
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Prov/moment för kursen LAMP72, Självständigt arbete 2:2
 

Gäller från H15

 
1501   Självständigt arbete 2:2, 13,0 hp
           Betygsskala: Underkänd, Godkänd
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Fastställande
 
Kursplanen är fastställd av Utbildningsnämnden för Musiklärarutbildningen 2015-06-
10 att gälla från och med 2015-08-31, höstterminen 2015.

 

Allmänna uppgifter
 
Kursen ingår i lärarexamen i musik med inriktning mot grundskola och
gymnasieskola. Kursen ges termin 10. 
   
Undervisningsspråk: svenska

 

Kursens mål
 
Efter avslutad kurs skall den studerande 

kunna med konkreta exempel illustrera olika sätt att organisera arbetet i en skola 
kunna redogöra för och diskutera olika tolkningar av hur skolans pedagogiska
utvecklingsarbete påverkas av omgivningsfaktorer, regelverk och lokala
förutsättningar sam hur dessa påverkar eleverna 
kunna definiera kvaliteter i utvecklingsarbete och kunna analysera lokala
utvecklingsarbeten och kunna analysera lokala utvecklingsarbeten om lärande
och undervisning med utgångspunkt i styrdokument, såväl i egen verksamhet
som i nationella och internationella sammanhang 
visa förmåga att upprätta utvecklingsplaner 
kunna redogöra för sambandet mellan skolan läroplan och rådande
samhällspolitiska och ideologiska förhållanden vid olika tider och beskriva
skolsystemets organisation i nutid och regelverket bakom 
kunna redogöra för hur musikundervisningens roll i skolan förändrats sedan
folkskolans införande 1842 
visa en förmåga att kritiskt värdera läroplanernas och didaktikens roll som
referensramar i det vardagliga musiklärararbetet 

  

Konstnärliga fakulteten

LAMP73, Att utveckla skolan, ideologi och
handlingsutrymme, 10 högskolepoäng

School Development, Ideology and Discretionary Power, 10 credits
Avancerad nivå / Second Cycle
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Kursens innehåll
 

skolans ledning och inre organisation 
olika modeller för skol- och organisationsutveckling 
skolkulturanalys, hur man kan utveckla och förändra en skolas kultur 
utvecklingsplan, intern respektive extern utvärdering 
läroplansteori och musikdidaktik i ett läraryrkesperspektiv 
undervisningens mål, organisation, innehåll och metoder i musik och allmänt 
pedagogik och ideologi 

  

 

 

Kursens genomförande
 
Kursens varierande arbetsformer kan innebära föreläsningar, litteraturseminarier,
nätarbete, grupparbete och individuella, muntliga och skriftliga arbeten. Kursens
genomförande bygger på att studenten aktivt deltar i ett gemensamt
kunskapsbyggande med kurskamrater och lärare genom att bidra med egna
erfarenheter, reflektioner, tolkningar och perspektiv. 

 

Kursens examination
 
Kursen examineras genom två delexaminationer: 
  
1. Examinationsuppgift I (enskild) 
Examination sker i form av ett individuellt arbete knutet till VFU, i vilket studenten
redovisar en plan för sitt arbete med bedömning under praktiken och hur planen
omsatts i form av betygsättning av elevernas prestationer eller motsvarande omdöme. 
2. Examinationsuppgift II (grupp) ”Idealskolan” 
Idealskoleuppgiften examineras i form av en integrerad skriftlig gruppuppgift, där
studenterna i grupp beskriver en skola där de skulle vilja arbeta. Beskrivningen ska
innehålla en lokal verksamhetsplan med mål och syfte, där inriktningen (människosyn,
kunskapssyn, syn på skolans uppgift etc) klargörs; lokal arbetsplan för
musik/instrument/ensemble med mål och innehåll samt bedömning av måluppfyllelse;
skolans organisation; hur man handskas med den psykosociala arbetsmiljön med
handlingsplaner t ex för hur man handskas med mobbning och konflikter; en
jämställdhetsplan med tonvikt på intersektionella perspektiv samt en översikt över hur
lärares och elevers inflytande och ansvar ser ut på skolan. Samtliga förslag ska
motiveras och knytas till kurslitteratur och andra källor. Beskrivningen och
avrapporteringen sker i form av en webbsida som sedan utgör underlag för gruppvis
opposition och diskussion vid ett seminarium. 
Prov/moment för denna kurs finns i en bilaga i slutet av dokumentet.

 

Betyg
 
Betygskalan omfattar betygsgraderna Underkänd, Godkänd.
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Förkunskapskrav
 
Godkänt betyg i samtliga kurser termin 1-7. 

 

Övrigt
 
Kursvärdering 
Kursen utvärderas formativt och/eller summativt vid kursens slut. Övergripande frågor
kring mål, kursinnehåll, samarbets- och undervisningsformer bör vara centrala.
Protokoll/minnesanteckningar från utvärderingen ska komma utbildningsledningen
tillhanda och resultatet av utvärderingen skall vara tillgänglig för studenter.
Erfarenheter och synpunkter från utvärderingen ska beaktas och följas upp i nästa års
kurs.  
  
Litteratur 
Kurslitteratur förtecknas på särskild lista (se arbetsplan). 
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Prov/moment för kursen LAMP73, Att utveckla skolan, ideologi och

handlingsutrymme
 

Gäller från H15

 
1501   Att utveckla skolan, ideologi och handlingsutrymme, 10,0 hp
           Betygsskala: Underkänd, Godkänd
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