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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 4 inom Ämne 1. Inriktning Instrumental/ensemble samt Instrumental/ensemble
med ämnesprofilering arr/komp 
Huvudinstrument, ämnesprofilering, ensemble, projekt, självständigt arbete  
Undervisningsspråk: svenska

 

Kursens mål
 
Efter avslutad kurs skall den studerande 

visa goda kunskaper och färdigheter på sitt huvudinstrument, med ett
ergonomiskt perspektiv 
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 dessa kunskaper i olika musikaliska sammanhang 
visa goda färdigheter i samspel och musikalisk kommunikation i varierad stil och
genre 
visa förmåga till självständigt och medvetet musikaliskt arbete på en
grundläggande nivå, med personlig reflektion över den egna utvecklingen 
ha skapat ett skriftligt, självständigt arbete där studenten presenterar en studie
enligt beslutad skrivmall 
ha presenterat sitt forskningsarbete som inkluderar en analys av en digital portfölj
samt videomaterial där studenten dokumenterat och reflekterat över sin egen
konstnärliga och personliga utveckling på sitt huvudinstrument/huvudämne och
dragit slutsatser av sin studie. 

 

Konstnärliga fakulteten

LAMB40, Självständigt arbete 1:2, 7,5 högskolepoäng
Thesis 1:2, 7.5 credits
Grundnivå / First Cycle



•
•
•
•
•

Kursens innehåll
 

Studier i huvudinstrument 
Ensemblespel 
Musikalisk- och konstnärlig gestaltning 
Repertoarstudier, instudering och konsertframträdande 
Individuellt skriftligt arbete med tillhörande video- och ljudinspelning  

 

 

Kursens genomförande
 
Kursen utgörs av individuella lektioner, gruppundervisning och seminarier. Gästlärare
och workshops kan förekomma. Fortlöpande examination blandas med redovisningar
och konserter. 

 

Kursens examination
 
Examination av det individuella, skriftliga arbetet, sker genom inlämning av arbetet i
slutet av kursen för bedömning av examinator. 
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.  
  
Litteratur och övriga läromedel 
Kurslitteratur förtecknas på särskild lista (se arbetsplan) 
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Prov/moment för kursen LAMB40, Självständigt arbete 1:2
 

Gäller från V13

 
1101   Självständigt arbete 1:2, 7,5 hp
           Betygsskala: Underkänd, Godkänd
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Fastställande
 
Kursplanen är fastställd av Utbildningsnämnden för Musiklärarutbildningen 2011-11-
23 och senast reviderad 2016-05-20. Den reviderade kursplanen gäller från och med
2016-05-20, höstterminen 2016.

 

Allmänna uppgifter
 
Kursen ingår i ämneslärarexamen i musik med inriktning mot gymnasieskolan och ges
termin 4 inom Ämne 1. Inriktning; Instrumental/ensemble samt
Instrumental/ensemble med ämnesprofilering arr/komp 
Ensembleledning, körsång och körledning, ämnesmetodik, VFU på huvudinstrument  
Undervisningsspråk: svenska

 

Kursens mål
 
Efter avslutad kurs skall den studerande 

visa fördjupade kunskaper och färdigheter i ensembleledning/dirigering samt det
musikaliska hantverkets didaktik 
visa grundläggande kunskaper och färdigheter i körsång och körledning utifrån
ett konstnärligt och pedagogiskt perspektiv 
ha skaffat sig grundläggande kunskaper och färdigheter i hur man leder och
utvecklar undervisning kopplat till huvudinstrument och ensemble 
självständigt kunna planera och använda olika redskap för att leda
musikundervisning för ungdomar inom instrumental-/sångundervisning 
kunna se samband mellan de olika delkurserna och i undervisningssituationer
förstå, tillämpa och muntligen eller skriftligen reflektera över sin egen ledarroll i
samband med VFU  

 

Kursens innehåll

Konstnärliga fakulteten

LAMB41, Ledning, didaktik och VFU 4, 8,5 högskolepoäng
Ensemble Conducting, Didactics and School Placement 4, 8.5

credits
Grundnivå / First Cycle



•
•
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Ensembleledning kopplat till praktiskt musicerande 
Dirigering (klassisk inriktning) 
Sång i kör 
Kördirigering och körledning 
Repertoargenomgång 
Ämnesmetodik kopplat till huvudinstrument och inriktning 
Verksamhetsförlagd utbildning på huvudinstrument  

 

 

Kursens genomförande
 
Undervisningen bedrivs i form av gemensamma (grupp-) lektioner, seminarier, samt
enskilt arbete. Examinationen sker fortlöpande samt, gemensamma lektioner,
redovisningar samt i samband med VFU. 

 

Kursens examination
 
Examinationen sker fortlöpande samt, 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
 
Godkänt betyg i LAMB21. 

 

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 och övriga läromedel 
Kurslitteratur förtecknas på särskild lista (se arbetsplan)
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Prov/moment för kursen LAMB41, Ledning, didaktik och VFU 4
 

Gäller från V13

 
1101   Ledning, didaktiv och VFU 4, 8,5 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 4 inom Ämne 1. Inriktning; Instrumental/ensemble samt instrumental/
ensemble med ämnesprofilering rytmik. 
Ämnen: musik, kultur och konstarterna i samhället, ackordinstrument, satslära, gehör. 
   
Undervisningsspråk: svenska

 

Kursens mål
 
Efter avslutad kurs skall den studerande 

ha grundläggande kunskaper om rock- och jazzmusiken i förhållande till ett
socialt, kulturellt och historiskt sammanhang 
ha grundläggande kunskap om huvuddragen i olika rock- och jazzstilar och känna
till dessa stilars mest tongivande utövare, såväl internationellt som nationellt 
visa fördjupade kunskaper och färdigheter på ackordinstrumentet samt inom
olika genrer kunna spela såväl noterad som gehörsbaserad musik med ett
personligt uttryck 
kunna sjunga och leda sång till eget ackompanjemang på
huvudackordinstrumentet på ett varierat sätt och med genrekännedom 
på ett medvetet sätt kunna tillämpa notation samt grundläggande,
ämnesrelaterade termer och begrepp 
kunna harmonisera och analysera musikaliska förlopp samt skriva
instrumentala/vokala arrangemang och kompositioner på en grundläggande nivå 
visa god förmåga att praktiskt kunna tillämpa det musikaliska hantverket i
musikteori och gehörslära 
visa grundläggande färdigheter i det musikaliska hantverket – instrumentalt
alternativt sångligt och teoretiskt, samt självständigt och i grupp kunna använda
dessa färdigheter med tanke på sin kommande yrkesroll 

Konstnärliga fakulteten

LAMB45, Teori, musik och samhälle, 6,5 högskolepoäng
Theory, Music and Society, 6.5 credits

Grundnivå / First Cycle



•

•

•
•
•
•
•
•

visa god förmåga att reflektera över den egna lärandeprocessen 

 

Kursens innehåll
 

Studier i pop-, rock- och jazzens historia, i vid bemärkelse, relaterat till samhället
och övriga kulturella yttringar 
Litteraturstudier och repertoarlyssning inom ämnesområdet 
Studier på ackordinstrument 
Praktiskt musikaliskt arbete med sångledning från instrument 
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 redovisningar. 
Prov/moment för denna kurs finns i en bilaga i slutet av dokumentet.

 

Betyg
 
Betygskalan omfattar betygsgraderna Underkänd, Godkänd.
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 
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Förtecknas på särskild lista (se arbetsplan). 
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Prov/moment för kursen LAMB45, Teori, musik och samhälle
 

Gäller från H15

 
1501   Teori, musik och samhälle, 6,5 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 lärarexamen i musik med inriktning mot gymnasieskola. Kursen ges
termin 4 inom huvudämnet för ämneslärarutbildning i musik. 
Ämnen: Utbildningsvetenskaplig kärna  
Undervisningsspråk: svenska

 

Kursens mål
 
  
Efter avslutad kurs skall den studerande 

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. 
utifrån teoretiska perspektiv på kunskap, lärande och utveckling kunna formulera
en egen pedagogisk praxis för hur goda och kreativa miljöer för lärande kan
etableras. 
visa förmåga att utifrån grundad förståelse för det mångkulturella samhället och
interkulturell pedagogik resonera kring attityder och förhållningssätt i konkret
lärararbete. 
ha kunskap om musikaliska aktiviteter som sker i grundskola och gymnasieskola
och kulturskola. 
med stöd i teori kunna analysera kommunikationsprocesser i
verksamhet/undervisning och dra slutsatser av hur man som lärare kan bygga
förtroendefulla relationer med elever och föräldrar/vårdnadshavare. 
med hjälp av olika teoretiska perspektiv kunna problematisera och analysera
konflikt- och mobbningssituationer i en heterogen skola samt i dialog med andra

Konstnärliga fakulteten

LAMB43, Barn och ungdomars lärande och samspel i grupp,
7,5 högskolepoäng

Children´s and Young People´s Learning and Interaction in
Groups, 7.5 credits

Grundnivå / First Cycle



•

•

•
•
•
•
•
•
•
•

ge förslag på hur dessa situationer kan hanteras. 
ha kunskap om olika modeller och synsätt i arbete med elevinflytande samt ha
utvecklat sitt förhållningssätt till att hantera konflikter. 
ha utvecklat kunskaper i målformulerat arbete kopplat till ledarrollen och
förhållningssätt som coaching och mentorskap.  

 

Kursens innehåll
 

Utvecklingspsykologi 
Interkulturell pedagogik 
Ledarskap i klassrummet och classroom management 
Interaktion, kommunikation och sociala relationer 
Konflikthantering och handlingsplaner för mobbning och kränkning 
Grupprocesser och gruppsykologiska övningar 
Utvecklings- och målsamtal 
Coaching och mentorskap 

 

 

Kursens genomförande
 
Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, workshops, övningar och arbete både
individuellt och i grupp. Kursens genomförande bygger på att studenterna deltar i ett
gemensamt kunskapsbyggande med kurskamrater och lärare genom att aktivt bidra
med egna erfarenheter, reflektioner, tolkningar och perspektiv.  

 

Kursens examination
 
Examination sker både muntligt och skriftligt i form av olika uppgifter;
litteraturredovisningar, coachinguppgift och presentationsuppgift. Litteraturen
examineras löpande genom skriftliga och muntliga uppgifter som utförs enskilt eller i
grupp. 
Examination av coaching-uppgiften innebär att coacha någon annan och att utöva
coaching vid fem tillfällen. Efter varje coachingtillfälle ska de studerande föra loggbok
över hur de upplevde samtalet, vad de lärde sig och vad de vill utveckla vid nästa
tillfälle. De mål som utövaren sätter upp ska utvärderas vid det sista coachingmötet.
Loggböckerna och utvärdering av processen lämnas in i slutet av kursen och
examineras. 
Presentations-uppgiften examineras genom att studenterna i grupp redovisar litteratur
för varandra med hjälp av ett digitalt verktyg, leder gruppdiskussioner samt letar,
samlar och sammanställer ”bevis” på att de kan finna de teoretiska begrepp som
litteraturen beskriver, inom varje tema i kursen, i deras samtid i form av bilder, filmer,
inspelningar, observationer etc. Presentationerna, diskussionsfrågorna och bevisen dvs
visualiseringarna/audiseringarna samlas i en digital portfölj/hemsida och ska
avslutningsvis i sin helhet examineras. Av portföljen/hemsidan ska studenternas
lärande utifrån kursens ingående olika teman framgå med hjälp av bild, ljud och text. 
Prov/moment för denna kurs finns i en bilaga i slutet av dokumentet.

 

Betyg

42/



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 lärandemål.  

 

Förkunskapskrav
 
Godkänt i kurserna UVK2 och UVK3 

 

Övrigt
 
Kursvärdering 
Kursen utvärderas formativt och 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 LAMB43, Barn och ungdomars lärande och

samspel i grupp
 

Gäller från V13

 
1101   Barn och ungdomars lärande och samspel i grupp, 7,5 hp
           Betygsskala: Underkänd, Godkänd
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