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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 3 inom Ämne 1. Inriktning; Instrumental/ensemble 
Huvudinstrument, ämnesprofilering, ensemble, konstnärligt projekt och självständigt
arbete  
Undervisningsspråk: svenska

 

Kursens mål
 
 

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs skall den studerande 

visa goda färdigheter på sitt huvudinstrument 
visa medveten konstnärlig, musikalisk gestaltning med ett personligt uttryck både
i undervisningssituation och inför publik 
visa goda 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 
kunna använda sina 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 
ha samlat material till en digital portfölj/loggbok där studenten har dokumenterat
och reflekterat över sin egen konstnärliga och personliga utveckling på sitt
huvudinstrument/huvudämne 

 

Konstnärliga fakulteten

LAMB30, Självständigt arbete 1:1, 7,5 högskolepoäng
Thesis 1:1, 7.5 credits
Grundnivå / First Cycle



•
•
•
•
•

 

Kursens innehåll
 

Studier i huvudinstrument 
Ensemblespel 
Musikalisk- och konstnärlig gestaltning 
Repertoarstudier, instudering och konsertframträdande 
Självständigt arbete med video- och ljudinspelning samt insamlande av data till en
personlig, digital loggbok 

 

 

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

 

Kursens examination
 
Fortlöpande examination blandas med redovisningar och konserter. Individuell skriftlig
dokumentation och delexamination. 
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 LAMB30, Självständigt arbete 1:1
 

Gäller från H12

 
1101   Självständigt arbete 1:1, 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 2011.

 

Allmänna uppgifter
 
Kursen ingår i ämneslärarexamen i musik med inriktning mot gymnasieskolan och ges
termin 3 inom Ämne 1. Inriktning; Instrumental/ensemble samt
Instrumental/ensemble med ämnesprofilering arr/komp 
Ensembleledning, körsång/körledning, ämnesdidaktik, ämnesmetodik, samt VFU på
huvudinstrument 
  

 

Kursens mål
 
 

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs skall den studerande 

visa grundläggande kunskaper och färdigheter i ensembleledning/dirigering med
ett didaktiskt perspektiv 
visa grundläggande färdigheter i körsång och körledning 
ha skaffat sig grundläggande kunskaper i hur man leder och utvecklar ungdomars
spelande och sjungande inom enskild- och gruppundervisning 
kunna använda olika redskap för att planera och leda musikundervisning för
ungdomar inom instrumental-/sångundervisning 
muntligen och skriftligen kunna reflektera över praktiska erfarenheter från VFU i
relation till de musikaliska och ämnesdidaktiska studierna 

 

 

Konstnärliga fakulteten

LAMB31, Ledning, didaktik och VFU 3, 9 högskolepoäng
Ensemble Conducting, Didactics and School Placement 3, 9 credits

Grundnivå / First Cycle



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

 

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

 

Betyg
 
Betygskalan omfattar betygsgraderna Underkänd, Godkänd.

 

Förkunskapskrav
 
Godkänt betyg på LAMB21. 
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Prov/moment för kursen LAMB31, Ledning, didaktik och VFU 3
 

Gäller från H12

 
1101   Ledning, didaktiv och VFU 3, 9,0 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 ämneslärarexamen i musik med inriktning mot gymnasieskola och ges
termin 3 inom Ämne 1. Inriktning; Instrumental/ensemble samt
Instrumental/ensemble med ämnesprofilering kör eller rytmik. 
Ackordinstrument, satslära, gehör, sequenzer. 
   
Undervisningsspråk: svenska

 

Kursens mål
 
 

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs skall den studerande 

visa grundläggande kunskaper och färdigheter på ackordinstrumentet samt inom
olika genrer kunna spela såväl noterad som gehörsbaserad musik 
visa grundläggande färdigheter i piano-/gitarrspel 
kunna harmonisera och analysera musikaliska förlopp samt skriva
instrumentala/vokala arrangemang och enklare kompositioner 
visa ökad förståelse för och färdighet i att använda det inre hörandet som ett
redskap och hjälmmedel i eget musicerande och praktiskt musikaliskt skapande 
redovisa ökad förmåga i att uppfatta, memorera, notera och beskriva musikaliska
förlopp 
visa grundläggande färdigheter i det musikaliska hantverket – instrumentalt
alternativt sångligt och teoretiskt samt självständigt kunna relatera dessa
färdigheter med till sin kommande yrkesroll 
visa grundläggande kunskaper i sequenser 
se samband mellan de olika delkurserna, reflektera över dessa samband och
förstå dess betydelse för yrkesrollen 

Konstnärliga fakulteten

LAMB36, Teori, musik och media 3, 7,5 högskolepoäng
Theory, Music and Media 3, 7.5 credits

Grundnivå / First Cycle



•
•
•
•

  

 

Kursens innehåll
 

Studier på ackordinstrument 
Not- och gehörsbaserat musicerande 
Musik från olika repertoarområden 
Praktiska övningar och teoretiska studier i satslära och gehör 

 

 

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

 

Kursens examination
 
Fortlöpande examination blandas med skriftlig tentamen 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/1a1+1a2 (områdesbehörighet 6c/A6c)

 

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 LAMB36, Teori, musik och media 3
 

Gäller från H15

 
1501   Delprov 1, 7,5 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. Kursen
ges termin 3 inom huvudämnet för ämneslärarutbildningen i musik och innehåller
UVK, utbildningsvetenskaplig kärna.  
Undervisningsspråk: svenska

 

Kursens mål
 
 

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs skall den studerande 

Visa översiktliga kunskaper om ett urval kvalitativa och kvantitativa
forskningsmetoder inom utbildningsvetenskap, däribland forskningsintervjuer,
observation, enkätmetodik, portföljmetod och appreciative inquiry . 
Kunna redogöra deskriptivt för kvantitativa data samt göra enkla statistiska
undersökningar och kunna analysera och kritiskt bedöma statistiska samband. 
Utifrån teoretiska perspektiv på kunskap, lärande och utveckling kunna formulera
frågeställningar för forskningsprojekt med fokus på pedagogisk praxis där goda
och kreativa miljöer för lärande kan etableras. 
Visa kunskaper om de fysiska, psykiska och sociala faktorer som påverkar
ungdomars lärande, utveckling och socialisation i dagens skola och samhälle,
särskilt utifrån genus-, klass-, och etnicitetsperspektiv. 
Med stöd i litteratur diskutera hur ungas utveckling och lärande påverkas av de
skilda villkor de lever under och de varierade utbildningssituationer de verkar i,
samt redovisa och värdera källorna. 

 

Konstnärliga fakulteten

LAMB33, Forskning i skolans vardag, 6 högskolepoäng
Research in Daily School Life, 6 credits

Grundnivå / First Cycle



•
•
•
•
•
•
•
•

Kursens innehåll
 

Grundläggande kvantitativa och kvalitativa forskningsmetoder 
Enkätkonstruktion och bearbetning 
Portföljmetod 
Appreciative Inquiry 
Intervju och observation 
Intersektionalitet 
Utvecklingspsykologi 
Pedagogik, pedagogiskt arbete och didaktik 

  
  

 

 

Kursens genomförande
 
Kursen innehåller kvantitativa och kvalitativa forskningsmetoder med relevans för
musikpedagogik. Vidare innehåller kursen perspektiv på utveckling och lärande utifrån
teorier om ungdomar och identitet. Kursens två perspektiv kopplas samman och
fungerar som igångsättare och förberedelse för det första självständiga arbetet som
skrivs inom ramen för musiklärarutbildningen. 
Undervisningen bedrivs i form av seminarier, litteraturstudier, grupparbeten och
workshops. 
I kursen utvecklar deltagarna kunskaper i hur man systematiskt samlar in data och
bearbetar dessa med hjälp av statistiska färdigheter. Enkätmetodik och
datorprogrammet Excel tillämpas på data knuten till praxis. I de kursdelar som
behandlar perspektiv på utveckling och lärande utvecklas kunskaper kring teorier om
ungdomar och identitetsbildning. 
De teoretiska kunskaperna tillämpas genom en pilotstudie som kopplas till det
självständiga arbetet som är knutet till studenternas erfarenheter av skola och
undervisning. Pilotstudien är kvantitativ. I reflektionsarbetet utnyttjas kursens hemsida
som ett forum för kollaborativt lärande. 
  
  

 

Kursens examination
 
Examinationen sker både muntligt och skriftligt i form av olika uppgifter. Litteraturen
examineras löpande genom skriftliga och muntliga uppgifter som utförs enskilt eller i
grupp. Kursen examineras slutligen i två delar: dels i form av sammanställandet av en
enkät, samt statistisk bearbetning av enkätens resultat och en muntlig redovisning i
grupp. Dels genom att deltagarna enskilt lämnar in en plan för det självständiga
arbetet. Denna plan ska ta sin utgångspunkt i de resultat som framkommit i de
kvantitativt inriktade pilotstudierna som genomförts i kursen, kunskaperna i
utveckling och lärande samt erfarenheter gjorda i skola och undervisning.  
Prov/moment för denna kurs finns i en bilaga i slutet av dokumentet.

 

42/



Betyg
 
Betygskalan omfattar betygsgraderna Underkänd, Godkänd.
Kursen betygsätts med Godkänd eller Underkänd. 

 

Förkunskapskrav
 
Godkänt i kursen UVK 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 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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Prov/moment för kursen LAMB33, Forskning i skolans vardag
 

Gäller från H12

 
1101   Forskning i skolans vardag, 6,0 hp
           Betygsskala: Underkänd, Godkänd
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UVK3 Forskning i skolan vardag 
 
Utveckling och lärande 
De små barnen: 
Broberg, M., Hagström, B. & Broberg, A. (2012). Anknytning i förskolan: 
Vikten av trygghet för lek och lärande. Stockholm: Natur och Kultur 
Akademisk. (sid. 31-63).  
Riddersporre, B. & Söderman, J. (2012) Musikvetenskap för 
förskolan. Stockholm: Natur och Kultur. (sid 11-34).  
 
Skolbarnen: 
Hwang, P., & Nilsson, B. (2011). Utvecklingspsykologi. Stockholm: 
Natur och Kultur. (s. 245-293). Köpes eller lånas på bibliotek. 
Lumholt, H. (2011). Identitet i orkesterform. Fotnoten 2/2011. (s. 24-
26).  
 
Tonår: 
Dzedina, A. (2011). "Ett sätt att uttrycka sig" Fotnoten 2/2011. (s. 14-
19).  
Frisén, A., & Hwang, P. (red)(2006). Ungdomar och 
Identitet. Stockholm: Natur och Kultur. (kpt 2, 3, 4 och 5). 
 
Forskningsmetodik 
Obligatorisk läsning för alla: 
Bryman, Alan. (2011) (uppl.2). Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: 
Liber.  
 
A/ Introduktion till samhällsforskning.  
Inledning + Del I (samtliga avsnitt). 150 sidor.  
 
B/ Kvantitativ forskning 
Del II - kapitel 6+9+10. 58 sidor 
 
C/ Kvalitativ forskning 
Del III - kapitel 15. 36 sidor.  
 
D/ Kombinerad kvantitativ/kvalitativ forskning 
Del IV - kap 23. 16 sidor. 
  
Forskningsmetodisk litteratur som ska läsas efter inriktning på metod: 
Observation 
Bryman kap 11+16 
Bjørndal, C. (2005). Det värderande ögat. Stockholm: Liber. kap 2, 4 
och 7 
 



Intervju 
Bryman kap 17+19+21 
Kvale, S., & Brinkman, S. (2009).(andra upplagan). Den kvalitativa 
forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur. (avsnitten om 
genomförande och etik) 
 
Portfölj 
Heiling, G. (2002). Om aktionsforskning. Malmö: Lärarutbildningen i 
musik, Musikhögskolan i Malmö.  
Lindström, L. (1994). Portföljmetodik i estetiska ämnen. Paper framlagt 
vid Nordisk förening för pedagogisk forskning. 
Wiklund, Ulla. (1996). Portföljen: en modell för utveckling av 
musikutbildning. Stockholm: KMH förlaget. (80 s).	
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