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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 2 inom Ämne 1. Inriktning Instrumental/ensemble samt Instrumental/ensemble
med ämnesprofilering arr/komp 
Huvudinstrument, ämnesprofilering, ensemble, konstnärligt projekt och
musikerergonomi 

 

Kursens 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  

 

Kursens innehåll
 

Studier i huvudinstrument 
Ensemblespel 
Repertoarkännedom 
Konstnärlig gestaltning 
Musikerergonomi 

 

 

Konstnärliga fakulteten

LAMB20, Huvudinstrument och ensemble 2, 6 högskolepoäng
Main Instrument and Ensemble 2, 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.  
Kurslitteratur förtecknas på särskild lista (se arbetsplan) 
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Prov/moment för kursen LAMB20, Huvudinstrument och ensemble 2
 

Gäller från V12

 
1101   Huvudinstrument och ensemble 2, 6,0 hp
           Betygsskala: Underkänd, Godkänd
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Prov/moment för kursen LAMA23, Lärande och ledarskap i skolan
 

Gäller från V12

 
1101   Lärande och ledarskap i skolan, 7,5 hp
           Betygsskala: Underkänd, Godkänd
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Fastställande
 
Kursplanen är fastställd av Utbildningsnämnden för Musiklärarutbildningen 2011-11-
23 och senast reviderad 2011-11-23. Den reviderade kursplanen gäller från och med
2011-11-23, höstterminen 2016.

 

Allmänna uppgifter
 
Kursen ingår i ämneslärarexamen i musik med inriktning mot gymnasieskolan och ges
termin 2 inom Ämne 1. Inriktning; Instrumental/ensemble samt
Instrumental/ensemble med ämnesprofilering arr/komp 
Ensembleledning, rytmik och drama, praktisk instrumentkännedom;
trummor/bas/familjeinstrument, ämnesdidaktik, ämnesmetodik samt VFU i
gymnasieskolan 

 

Kursens mål
 
Efter avslutad kurs skall den studerande: 

visa grundläggande kunskaper och färdigheter i
ensembleledning/dirigering/kördirigering samt det musikaliska hantverkets
didaktik 
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 eller familjeinstrument (klassisk
inriktning) 
muntligen alternativt skriftligen reflektera över olika lärarstrategier för att kunna
möta ungdomar i gymnasieålder 
ha fått kännedom om metoder för undervisning på huvudinstrument 
planera och genomföra undervisningsmoment på gymnasieskolans estetiska
program  

 

Konstnärliga fakulteten

LAMB21, Ledning, didaktik och VFU 2, 8,5 högskolepoäng
Ensemble Conducting, Didactics and School Placement 2, 8.5

credits
Grundnivå / First Cycle
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Kursens innehåll
 

Ensembleledning kopplat till praktiskt musicerande 
Dirigering (klassisk inriktning) 
Kördirigering (sångare inom klassisk eller blandad genreinriktning) 
Ensemblelednings-/körledningsmetodik 
Ensemblespel kopplat till ensembledidaktik 
Repertoargenomgång 
Rytmik och rörelse samt rytmik som metod 
Drama 
Praktisk instrumentkännedom på trummor/bas/familjeinstrument 
Ämnesdidaktik/ämnesmetodik 
Verksamhetsförlagd utbildning på gymnasiet 

 

 

Kursens genomförande
 
Undervisningen bedrivs i form av gemensamma (grupp-) lektioner, seminarier, samt
enskilt arbete. 

 

Kursens examination
 
Examinationen sker fortlöpande samt vid gemensamma lektioner, redovisningar samt i
samband med VFU. 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.
Vid bedömning används något av betygen Godkänd eller Underkänd. För betyget
Godkänd på kursen ska den studerande ha uppnått målen för varje ämne.  

 

Förkunskapskrav
 
 

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.  
Kurslitteratur förtecknas på särskild lista (se arbetsplan) 
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Prov/moment för kursen LAMB21, Ledning, didaktik och VFU 2
 

Gäller från V12

 
1101   Ledning, didaktiv och VFU 2, 8,5 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 gymnasieskola och ges
termin 2 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, satslära, gehör, mediateknik – akustik och inspelning 

 

Kursens mål
 
Efter avslutad kurs skall den studerande: 

kunna beskriva övergripande samband mellan samhällsutveckling, kulturella
yttringar och musikaliska skeenden inom den västerländska konstmusikens
epoker 
kunna definiera huvuddragen samt kunna beskriva och identifiera de viktigaste
verken, musikaliska formerna och kompositörerna inom västerländsk konstmusik 
ha kunskaper om och redskap för att kunna sammanställa pedagogiskt material
inom 
musik, kultur och konstarterna i samhället för musikundervisning med ungdomar 
kunna tillämpa grundläggande sång- och talteknik, interpretationsteknik och
textbehandling i förhållande till den egna rösten inom olika genre 
visa grundläggande färdigheter i textförståelse samt ha förmåga att inför
studerandegrupp eller publik muntligen presentera eller framföra text på ett
trovärdigt sätt 
visa grundläggande kunskaper och färdigheter på ackordinstrumentet inom olika
genrer 
kunna sjunga och spela såväl noterad som gehörsbaserad musik på en
grundläggande nivå 
kunna harmonisera och analysera enklare musikaliska förlopp samt skriva enklare
arrangemang 

Konstnärliga fakulteten

LAMB22, Teori, musik och media 2, 8 högskolepoäng
Theory, Music and Media 2, 8 credits

Grundnivå / First Cycle
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visa förståelse för och grundläggande färdighet i att använda det inre hörandet
som ett redskap och hjälpmedel till ökad musikförståelse i eget musicerande och
praktiskt musikaliskt skapande 
redovisa grundläggande kunskap och förmåga att uppfatta, memorera, notera
och beskriva musikaliska förlopp 
ha kunskaper om ljud och akustiska skeenden samt färdigheter i att använda
dator, inspelningsapparatur och PA i inspelnings- och undervisningssammanhang 
visa förmåga att reflektera över den egna lärandeprocessen 

 

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 sång och tal 
Praktiska övningar i muntlig framställning 
Studier på ackordinstrument 
Not- och gehörsbaserat musicerande 
Musik från olika repertoarområden 
Praktiska och teoretiska studier i satslära och gehör 
Föreläsningar och praktiska övningar inom mediateknik – akustik och inspelning 

 

 

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

42/



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. 
 Kurslitteratur förtecknas på särskild lista (se arbetsplan) 
  

43/



Prov/moment för kursen LAMB22, Teori, musik och media 2
 

Gäller från V12

 
1101   Teori, musik och media 2, 8,0 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
2010-06-09, höstterminen 2011.

 

Allmänna uppgifter
 
Kursen ingår i ämneslärarexamen i musik med inriktning mot grundskola och
gymnasieskola. Kursen ges termin 2 inom huvudämnet för ämneslärarutbildningen i
musik. 
Ämnen; utbildningsvetenskaplig kärna 

 

Kursens mål
 
Efter avslutad kurs skall den studerande: 

kunna resonera kring planering och genomförande av musikundervisning utifrån
olika didaktiska teorier och teorier om handlingsutrymme 
kunna resonera kring olika sätt att se på sambandet mellan undervisning och
lärande i musik 
kunna diskutera skolans och lärarens uppdrag med utgångspunkt i styrdokument
och VFU-erfarenheter 
visa kunskaper om de fysiska, psykiska och sociala faktorerna som bidrar till
ungdomars lärande, utveckling och socialisation i dagens skola och samhälle,
särskilt utifrån genus-, klass-, och etnicitetsperspektiv 
ha utvecklat ett kreativt förhållningssätt till undervisning samt sin förmåga att
leda och inspirera ungdomar inom sitt verksamhetsområde 
ha kunskap om musikaliska aktiviteter som sker i klassrummet i grundskola,
gymnasieskola och kulturskola 
observerat pedagogisk verksamhet och med hjälp av utbildningsvetenskapliga
teorier kunna beskriva och exemplifiera hur barn och ungdomar tillägnar sig och
kommunicerar värden, attityder, kunskaper och färdigheter 
kunna redogöra för och värdera olika teorier om pedagogiskt ledarskap samt
diskutera dess innebörder för pedagogisk praxis 
ha goda kunskaper om gruppsykologiska mekanismer, om ledarskapets betydelse
för pedagogisk verksamhet och om hur ett konstruktivt samarbete kan utformas

Konstnärliga fakulteten

LAMA23, Lärande och ledarskap i skolan, 7,5 högskolepoäng
Leadership and Learning in School, 7.5 credits

Grundnivå / First Cycle



•

•

på alla nivåer. 
ha tillägnat sig olika redskap för att utveckla sitt ledarskap och samspel med
ungdomar 
utvecklat förståelse för vikten av en väl fungerande kommunikation mellan
människor bl a ur aspekterna genus, etnicitet och klass samt fördjupat sin
kompetens i att samarbeta.  

 

Kursens innehåll
 
Kursen behandlar läroplansteori och musikdidaktik i ett läraryrkesperspektiv.
Utformningen av läro- och kursplaner och musikämnet i dem beskrivs och relateras till
samhällsbehov och ideologiska strömningar såväl historiskt som i ett nutidsperspektiv.
Kursen innehåller också utvecklingspsykologi, olika teoretiska perspektiv på kreativitet,
socialt samspel mellan människor i olika sammanhang . Vidare bearbetas
grupprocesser både teoretiskt och genom gruppsykologiska övningar. I kursen
diskuteras och praktiseras även ledarskap och grupprocesser i lärandesituationer och
projektledning. 

 

 

Kursens genomförande
 
Kursens genomförande bygger på att studenterna deltar i ett gemensamt
kunskapsbyggande med kurskamrater och lärare. Undervisningen i kursen bedrivs i
form av seminarier, workshops, övningar och arbete både individuellt och i grupp. En
del av kursen sker i form av ordinarie lektionstillfällen och en del i form av en
projektvecka.  

 

Kursens examination
 
Projektveckan innehåller obligatoriska moment och det sker löpande examination i
förhållande till kursens lärandemål. Kursen examineras i övrigt i två delar. Den första
examinationen utgörs av en rapport (ca 3000 ord) som ska beskriva hur
handlingsutrymme kan identifieras och utvecklas på skolan där den
verksamhetsförlagda utbildningen genomförs. Uppgiften genomförs individuellt och
lämnas in inför projektveckan. 
Den andra examinationen utgörs av att studenterna utvecklar, leder och koordinerar
ett projekt mot en målgrupp inom den inriktning som studenterna går. De studerande
ska kunna fungera som aktiva och konstruktiva projektledare och tränas i att kunna
samarbeta i och leda projektgrupper. Studenterna lämnar avslutningsvis in en
projektplan i slutet på kursen. Uppgiften genomförs i grupp. 
Prov/moment för denna kurs finns i en bilaga i slutet av dokumentet.

 

Betyg
 
Betygskalan omfattar betygsgraderna Underkänd, Godkänd.
Godkänt eller Underkänt 

 

42/



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 studenterna
och undertecknad av ansvariga lärare samt förtroendevalda studenter. Erfarenheter
och synpunkter från utvärderingen ska beaktas och följas upp i nästa års kurs.  
  
Litteratur 
Kurslitteratur förtecknas på särskild lista (se arbetsplan) 
  

43/



Prov/moment för kursen LAMA23, Lärande och ledarskap i skolan
 

Gäller från V12

 
1101   Lärande och ledarskap i skolan, 7,5 hp
           Betygsskala: Underkänd, Godkänd
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