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Fastställande
 
Kursplanen är fastställd av Utbildningsnämnden för Musiklärarutbildningen 2014-11-
26 att gälla från och med 2014-11-26, vårterminen 2015.

 

Allmänna uppgifter
 
Kursen ingår i ämneslärarexamen i musik med inriktning mot gymnasieskolan och ges
termin 8 inom Ämne 1. 
Ämnen; huvudinstrument, ensemble, projekt, musikerergonomi  
Undervisningsspråk: svenska

 

Kursens mål
 
Efter avslutad kurs skall den studerande 

visa väl utvecklade färdigheter på sitt huvudinstrument med ergonomiska
perspektiv 
visa medveten konstnärlig, musikalisk gestaltning med ett personligt uttryck både
i undervisningssituation och inför publik 
visa omfattande kunskaper om, för huvudinstrumentet och genren, relevant
repertoar, samt kunna använda sina kunskaper i varierande musikaliska
sammanhang 
kunna använda sina färdigheter i instudering och memoreringsteknik på ett
medvetet och självständigt sätt 
visa fördjupade färdigheter i samspel och musikalisk kommunikation i varierande
stilar och genrer för olika sammanhang 
visa god förmåga till självständigt och medvetet musikaliskt arbete med personlig
reflektion över den egna utvecklingen 

  

 

Kursens innehåll

Konstnärliga fakulteten

LAMP50, Huvudinstrument och ensemble 3, 4,5
högskolepoäng

Main Instrument and Ensemble 3, 4.5 credits
Avancerad nivå / Second Cycle



•
•
•
•
•

Studier i huvudinstrument 
Musikerergonomi 
Ensemble 
Repertoarstudier 
Konstnärlig gestaltning 

 

 

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 delkurs/ämne.  

 

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

 

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 studenter 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) 
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Prov/moment för kursen LAMP50, Huvudinstrument och ensemble 3
 

Gäller från V15

 
1401   Huvudinstrument och ensemble 3, 4,5 hp
           Betygsskala: Underkänd, Godkänd
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Fastställande
 
Kursplanen är fastställd av Utbildningsnämnden för Musiklärarutbildningen 2014-12-
13 och senast reviderad 2014-12-13. Den reviderade kursplanen gäller från och med
2014-12-13, höstterminen 2016.

 

Allmänna uppgifter
 
Kursen ingår i ämneslärarexamen i musik med inriktning mot gymnasieskola och ges
termin 8 inom Ämne 1. 
Ämnen: klassrumsmetodik, VFU  
Undervisningsspråk: svenska

 

Kursens mål
 
Efter avslutad kurs skall den studerande 

kunna omsätta sina musikaliska, metodiska och didaktiska kunskaper i
undervisningssituationer 
medvetet kunna välja strategier i undervisningssituationer samt presentera för
åldersgruppen adekvata uppgifter 
visa god förmåga att leda grupper i unison och flerstämmig sång inom olika
genrer 
visa god förmåga att leda och organisera ensemblespel inom olika genrer riktat
mot grundskolans senare årskurser 
ha visat mycket god förmåga att formulera mål för undervisningen samt planera,
genomföra och utvärdera denna 
i undervisningssituationer självständigt förstå, tillämpa och reflektera över sin
egen ledarroll i samband med VFU 
ha visat medvetenhet i arbetet med att låta varje elev synas och komma till tals 

 

Kursens innehåll
 

Konstnärliga fakulteten

LAMP51, Didaktik och VFU åk 7-9, 8,5 högskolepoäng
Didactics and School Placement School Year 7-9, 8.5 credits

Avancerad nivå / Second Cycle



•
•
•
•
•
•
•

  
metoder för ensemblespel i grundskolans senare årskurser 
metoder för att arbeta med sång 
metoder för musikskapande 
metoder för lyssning 
arbete med digitala verktyg i musikundervisning 
modeller och strategier för planering av musikundervisning 
verksamhetsförlagd utbildning 

 

 

Kursens genomförande
 
Undervisningen sker i grupp. 

 

Kursens examination
 
Fortlöpande examination varvas med redovisningar och seminarier.  
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 LAMB 11, LAMB 21, LAMB 31, LAMB 41. 

 

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 
Kurslitteratur förtecknas på särskild lista. 
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Prov/moment för kursen LAMP51, Didaktik och VFU åk 7-9
 

Gäller från V15

 
1401   Didaktik och VFU åk 7-9, 8,5 hp
           Betygsskala: Underkänd, Godkänd
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Fastställande
 
Kursplanen är fastställd av Utbildningsnämnden för Musiklärarutbildningen 2014-11-
26 och senast reviderad 2014-11-26. Den reviderade kursplanen gäller från och med
2014-11-26, höstterminen 2016.

 

Allmänna uppgifter
 
Kursen ingår i ämneslärarexamen i musik med inriktning mot gymnasieskola och ges
termin 8 inom Ämne 1. Inriktning; Instrumental/ensemble samt
Instrumental/ensemble med ämnesprofilering kör eller rytmik. 
Ämnen: musik kultur och konstarterna i samhället, ämnesmetodik,
ensembleledning/barn och ungdomskörledning samt verksamhetsförlagd utbildning. 
  

 

Kursens mål
 
Efter avslutad kurs skall den studerande 

kunna redogöra för musikens historia, roll och funktion i samhället i olika delar av
folk – och världsmusiken både nationellt och internationellt 
kunna förstå och tillämpa olika musiketnologiska begrepp för att beskriva
musikaliska - och musiksociala förlopp 
kunna använda olika metoder för att planera och leda musikundervisning för
ungdomar på huvudinstrumentet/huvudämnet och ensemble på en avancerad
nivå 
kunna omsätta kunskaperna i hur man leder och utvecklar ungdomars spelande
och sjungande 
i undervisningssituationer självständigt förstå, tillämpa och reflektera över sin
egen ledarroll i samband med VFU i ämne 1 och 2 
ha visat mycket god förmåga att formulera mål för undervisningen, planera,
genomföra och utvärdera denna 

 

Konstnärliga fakulteten

LAMP52, Teori, musik och VFU, 7 högskolepoäng
Theory, Music and School Placement, 7 credits

Avancerad nivå / Second Cycle



•
•
•
•

Kursens innehåll
 

Musik kultur och konstarterna i samhället 
Ämnesmetodik 
VFU ämne 1 och 2 
Ensembleledning/barn och ungdomskörledning 

 

 

Kursens genomförande
 
Undervisningen sker i grupp. 

 

Kursens examination
 
Examination sker kontinuerligt samt summativt efter avslutad delkurs.  
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 delkurs/ämne.  

 

Förkunskapskrav
 
Godkänt betyg i följande kurser; LAMB 12, LAMB 22, LAMB 32, LAMB 42 

 

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 
Kurslitteratur förtecknas på särskild lista (se arbetsplan) 
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Prov/moment för kursen LAMP52, Teori, musik och VFU
 

Gäller från V15

 
1401   Teori, musik och VFU, 7,0 hp
           Betygsskala: Underkänd, Godkänd
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Fastställande
 
Kursplanen är fastställd av Utbildningsnämnden för Musiklärarutbildningen 2014-10-
08 att gälla från och med 2014-10-08, höstterminen 2014.

 

Allmänna uppgifter
 
Kursen ingår i lärarexamen i musik med inriktning mot gymnasieskola 
Kursen ges termin 8 inom huvudämnet för ämneslärarutbildning i musik.  
Undervisningsspråk: svenska

 

Kursens mål
 
Efter avslutad kurs skall den studerande 

redogöra för och använda olika specialpedagogiska teoretiska perspektiv och
centrala begrepp, samt olika styrdokument ur ett inkluderande perspektiv, 
beskriva och problematisera hur synsätt på utveckling och lärande, utifrån
individuella, samhälleliga och organisatoriska faktorer, kan få betydelse för elevers
lärande och socialisation, 
beskriva och diskutera specialpedagogiska frågor och begrepp, i ett historiskt och
nutida perspektiv utifrån olika teoretiska utgångspunkter, 
visa förmåga att utforma ett åtgärdsprogram, där åtgärder relateras till både
individ-, grupp- och skolnivå samt argumentera för betydelsen av samverkan med
elever, föräldrar och elevhälsan 
kunna diskutera olika möjligheter för att stödja elevers lärande på organisations-,
grupp- och individnivå, 
kunna planera, genomföra, dokumentera och utvärdera pedagogiska aktiviteter 
beskriva och diskutera internationella och nationella modeller för utvärdering av
skolverksamhet 

 

Kursens innehåll

Konstnärliga fakulteten

LAMP53, Specialpedagogik och utvärdering, 10
högskolepoäng

No English translation available, 10 credits
Avancerad nivå / Second Cycle



•

•

•
•

•

•

•
•

Specialpedagogisk verksamhet och specialpedagogiska förhållningssätt såväl i ett
historiskt som i ett nutida och internationellt perspektiv. 
Styrdokument och internationella överenskommelser som reglerar skolans ansvar
för elever i olika livssituationer och som är i behov av särskilt stöd. 
Centrala specialpedagogiska begrepp och perspektiv. 
Olika möjligheter att förebygga, identifiera, uppmärksamma och stödja utveckling
och lärande genom professionell samverkan. 
Skolans redskap för att följa och stödja utveckling och lärande för elever i behov
av särskilt stöd t ex åtgärdsprogram. 
Pedagogisk utvärdering för att undersöka hur kvalitetsutvecklingsarbete
genomförs. 
Internationella och nationella utvärderingar av skolverksamhet. 
Metoder och teorier för utvecklings- och kvalitetsarbete i skolan. 

 

 

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

 

Kursens examination
 
Kursen examineras genom fyra delexaminationer: 
Examinationsuppgift enskild 
En casebeskrivning med utgångspunkt från erfarenheter av verksamhetsförlagd
utbildning analyseras i relation till kurslitteraturen. Loggbok förs under VFU som sedan
görs om till löpande text i form av en casebeskrivning. Casebeskrivningen analyseras
med hjälp av kursens begrepp, litteratur och teori. 
Två examinerande seminarieuppgifter i grupp 
Ovanstående case redovisas i ett rollspel, egen vald litteratur används 
Analys av åtgärdsprogram 
En examinerande seminarieuppgift i par 
Studenterna examineras genom att de i par genomför ett utvärderingsarbete och
diskuterar det under en workshop. Arbetet ska vara kopplat till den kommande
yrkesutövningen med stöd i gällande styrdokument. 
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 lärandemål.  

 

Förkunskapskrav

42/



Godkända kurser inom UVK; UVK1, UVK2, UVK3 och UVK4. 

 

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 LAMP53, Specialpedagogik och utvärdering
 

Gäller från H14

 
1401   Specialpedagogik och utvärdering, 10,0 hp
           Betygsskala: Underkänd, Godkänd
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Se bilaga.

Litteraturlista för LAMP53, Specialpedagogik och utvärdering
gällande från och med höstterminen 2014

Litteraturlistan är fastställd av Utbildningsnämnden för
Musiklärarutbildningen  2014-10-08 att gälla från och med 2014-10-08
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