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Fastställande
 
Kursplanen är fastställd av Utbildningsnämnden för Musiklärarutbildningen 2010-06-
09 att gälla från och med 2015-08-31, höstterminen 2015.

 

Allmänna uppgifter
 
Kursen ingår i ämneslärarexamen i musik med inriktning mot gymnasieskolan och ges
termin 9 inom Ämne 1. 
Ämnen: huvudinstrument, ämnesprofilering, enskilt val och grupptillval. 
   
Undervisningsspråk: svenska

 

Kursens mål
 
Efter avslutad kurs skall den studerande 

kunna visa väl utvecklade färdigheter på sitt huvudinstrument och på en
fördjupad nivå  
kunna visa medveten konstnärlig, musikalisk gestaltning med ett personligt
uttryck både undervisningssituation och inför publik 
kunna visa omfattande kunskaper om relevant repertoar, för huvudinstrumentet
och genren samt kunna använda sina kunskaper i varierande musikaliska
sammanhang 
kunna använda sina färdigheter i instudering och memoreringsteknik på ett
medvetet, reflekterande och självständigt sätt   
kunna visa en utvecklad förmåga till självständigt och medvetet musikaliskt arbete
på en grundläggande nivå, med personlig reflektion över den egna utvecklingen. 
ha skaffat sig kunskaper och färdigheter inom ett eget valt ämne som breddar
eller fördjupar studentens inriktning. 

  

 

Kursens innehåll

Konstnärliga fakulteten

LAMP60, Huvudinstrument och tillval, 3,5 högskolepoäng
No English translation available, 3.5 credits

Avancerad nivå / Second Cycle



•
•
•
•
•

studier i huvudinstrument 
ämnesprofilering 
repertoarstudier 
konstnärlig gestaltning 
enskilt- och grupptillval 

 

 

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
 
 

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 (se arbetsplan) 
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Prov/moment för kursen LAMP60, Huvudinstrument och tillval
 

Gäller från H15

 
1001   Huvudinstrument och tillval, 3,5 hp
           Betygsskala: Underkänd, Godkänd
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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 2016.

 

Allmänna uppgifter
 
Kursen ingår i ämneslärarexamen i musik med inriktning mot gymnasieskola och ges
termin 9 inom Ämne 1. 
Ämnen som ingår: ämnesdidaktik och VFU  
Undervisningsspråk: svenska

 

Kursens mål
 
Efter avslutad kurs skall den studerande 

visa fördjupade kunskaper om hur man kan skapa bra lärandesituationer både
individuellt och i grupp och utifrån kunskap om olika praktiker inom
musikundervisning motivera egna val av arbetssätt, innehåll och didaktiska
metoder för musik - instrumental- och sångundervisning 
visa färdighet i att skapa egna pedagogiska planer för musikkurser med
utgångspunkt i ämnes/kursplaner för gymnasieskolan och hur man kan integrera
olika kurser i samarbete med kollegor i arbetslaget. 
visa fördjupade kunskaper om hur man skapar förutsättningar för elevernas
delaktighet och möjligheter att påverka undervisningens innehåll och arbetssätt 
kunna visa flexibilitet och kreativitet i sin roll som lärare 
medvetet kunna välja mellan metoder och arbetssätt samt reflektera över dessa
val i förhållande till elevers olika vägar till lärande 
visa utmärkt förmåga att formulera mål för undervisning samt att planera,
genomföra och utvärdera denna undervisning tillsammans med eleverna 
kunna dokumentera och kommunicera kriterier för och resultat av såväl formativ
som summativ bedömning 
visa mycket god förmåga att musikaliskt leda och praktiskt organisera
musikundervisning samt reflektera över sitt ledarskap 

Konstnärliga fakulteten

LAMP61, Ledning, didaktik och VFU 5, 12 högskolepoäng
Ensemble Conducting, Didactics and School Placement 5, 12

credits
Avancerad nivå / Second Cycle
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visa goda och relevanta kunskaper och färdigheter i sitt ämne och tydlig förmåga
att omsätta dessa i sin undervisning 
visa utmärkt kommunikativ och språklig förmåga 

 

Kursens innehåll
 

ämnesdidaktik 
instrumentaldidaktik/metodik 
verksamhetsförlagdutbildning (VFU) 

 

 

Kursens genomförande
 
Arbete individuellt och i grupp. En del av undervisningen genomförs i seminarieform.
Studenterna jobbar i mindre grupper och presenterar i seminarieform sina
pedagogiska projekt för övriga kursdeltagare. Arbetet med gruppuppgifter kommer
att ske både mellan undervisningstillfällena och på lektionstid. 

 

Kursens examination
 
Studenterna examineras på den individuella uppgiften som lämnas in under
delkursens andra vecka samt redovisning av problemställningar i samband med arbete
i grupp. I samband med redovisningen ska man också redovisa de problematiserande
frågeställningar som finns i examinationsuppgifter.  
Antalet prövningstillfällen i kursen begränsas till tre. 
Individuell uppgift 1: 
Gör en egen lokal pedagogisk plan för huvudinstrument/sång InSå 1,2,3 samt kursen
ensemble. Planerna ska utformas  med nedanstående sju delar med en jordnära
konkretisering av innehåll (pt2) som riktar sig till eleven för att göra kursen/målen
begripliga och motiverande för henne/honom. Planen ska innehålla följande delar: 

mål (som hämtas från de nationella kursplanerna för Inså- centralt innehåll) 
innehåll (Vad? konkret innehåll för att nå målen) 
arbetsmetoder/arbetssätt (Hur?) 
individuell – gruppundervisning (tydlig strategi när man använder vilken metod) 
not/gehörslärande (tydlig strategi när man använder vilken metod) 
skapa förutsättningar för elevernas lärande – lektionstiden + utanför lektionstiden
(övningsstrategier), digitala verktyg, 
förslag på hur samarbeten kan ske med andra kurser. 

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 11, LAMB 21, LAMB 31, LAMB 41,LAMP 51 
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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 

Gymnasieskola 2011. Programmål för det estetiska programmet.
www.skolverket.se 
Ämnes - och kursplaner för musik på estetiska programmet 
Fostås Olaug, 2002, Instrumentalundervisning, Universitetsforlaget, Oslo. 
Gärdenfors Peter, 2010, Lusten att förstå, Natur & Kultur, Stockholm, 
Hallam Susan 1998, Instrumental Teaching,Heinemann, Oxford,   
Steinberg M John 1983, Effektiv inlärning, Liber. 
Csikszentmihályi Mihálu 1992. Flow - den optimala upplevelsens psykologi, Natur
och kultur. 
Egidius Henry 1999, PBL och casemetodik, Studentlitteratur. 
Jørgensen, H. (2011)  Undervisning i övning, En innføring for sang-og 
instrumentallärare. Oslo: Norsk Musikforlag A/S (kap. 5 och 6 , 70 sidor) 
Gallway, T. (1975) Tennis det inre spelet , kompendie, s.20-12 
Schenck, R. (2000) Spelrum - en metodikbok för sång- och
instrumentalpedagoger. Göteborg: Bo Ejeby förlag 
Pink,D. (2011) Drive , sv översättn Drivkraft 
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Prov/moment för kursen LAMP61, Ledning, didaktik och VFU 5
 

Gäller från H15

 
1501   Ledning, didaktik och VFU 5, 12,0 hp
           Betygsskala: Underkänd, Godkänd
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Fastställande
 
Kursplanen är fastställd av Utbildningsnämnden för Musiklärarutbildningen 2015-06-
10 och senast reviderad 2015-09-09. Den reviderade kursplanen gäller från och med
2015-09-09, höstterminen 2015.

 

Allmänna uppgifter
 
Kursen ingår i lärarexamen i musik med inriktning mot grundskola och gymnasieskola 
Kursen ges termin 9 
Ämnen som ingår: GeMu-metodik, Självständigt arbete  
Undervisningsspråk: svenska

 

Kursens mål
 
Efter avslutad kurs skall den studerande 

kunna redovisa ett påbörjat självständigt/konstnärligt arbete, huvudsakligen
inriktat mot musikpedagogik 
ha skapat och redovisat empiriska data, antingen kvantitativ eller kvalitativ,
möjliggörande en fördjupad analys och påbörjat en rapportskrivning 
visa sig förberedd för undervisning i ämnet Gehörs- och musiklära på gymnasiets
estetiska program, vad gäller egen kunskapsunderbyggnad och pedagogisk
beredskap 

 

Kursens innehåll
 

problemformulering och metodval 
specifika litteraturstudier för problemområdet 
vetenskapsteoretiska litteraturstudier 
handledningsseminarier 
gerhörsmässig färdighetsträning 
gehörsmetodik 
materialframställning 

Konstnärliga fakulteten

LAMP62, Självständigt arbete 2:1, 3 högskolepoäng
Independent Project 2:1, 3 credits

Avancerad nivå / Second Cycle



 

 

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 utvecklas kursens 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 GeMu-metodik sker
undervisningen i grupp. 

 

Kursens examination
 
Examination sker löpande i samband med undervisning, övningsundervisning och
handledning i förhållande till kursens mål. 
Prov/moment för denna kurs finns i en bilaga i slutet av dokumentet.

 

Betyg
 
Betygskalan omfattar betygsgraderna Underkänd, Godkänd.

 

Förkunskapskrav
 
Godkänt betyg i samtliga kurser termin 1-7. 

 

Övrigt
 
Kursvärdering 
Delkursen utvärderas formativt. Övergripande frågor kring mål, kursinnehåll,
samarbets- och undervisningsformer liksom arbetsmöjligheter bör vara centrala.
Viktiga synpunkter och erfarenheter från kursutvärderingen ska komma
utbildningsledningen tillhanda. Utvärderingen skall vara tillgänglig för studenterna
och undertecknad av ansvariga lärare samt förtroendevalda studenter. Erfarenheter
och synpunkter från kursutvärderingen ska beaktas och följas upp i nästa års delkurs. 
  
Litteratur 
Kurslitteratur för Självständigt arbete överenskommes mellan student och handledare
i förhållande till det valda fokusområdet. Som kurslitteratur för GeMu-metodik
används litteratur, kompendier, material som förtecknas på särskild lista (se
arbetsplan). 
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Prov/moment för kursen LAMP62, Självständigt arbete 2:1
 

Gäller från H15

 
1501   Självständigt arbete 2:1, 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. Kursen ges termin
9.  
Undervisningsspråk: svenska

 

Kursens mål
 
Efter avslutad kurs skall den studerande 

kunna använda, kritiskt granska och utveckla olika former för bedömning i musik 
kunna redogöra för centrala resonemang, principer och riktlinjer i aktuella
myndighetstexter om kunskapsbedömning 
kunna identifiera faktorer som kan påverka bedömningars saklighet, allsidighet
och likvärdighet samt diskutera konsekvenser av olika former av
kunskapsbedömning 
kunna dokumentera och kommunicera kriterier för och resultat av såväl formativ
som summativ bedömning inom den egna lärarverksamheten och därvid beakta
mångfaldsperspektivet 
kunna analysera och bedöma elevers kunskapsutveckling i musik och tillämpa
gällande betygskriterier 
kunna identifiera och placera utbildningsvetenskapliga traditioner i ett
vetenskapsteoretiskt perspektiv 
visa förmåga att kritiskt värdera vetenskapsteoretiska ställningstaganden 
visa förmåga att kritiskt värdera vetenskapliga arbeten och utvecklingsprojekt,
samt förmåga att skriva och presentera egna vetenskapliga arbeten 

 

Konstnärliga fakulteten

LAMP63, Bedömning, betygssättning och forskningens
kreativa genvägar, 11,5 högskolepoäng

Assessment, Grading and the Creative Shortcuts of Research, 11.5
credits

Avancerad nivå / Second Cycle



Kursens innehåll
 
I kursen studeras och diskuteras olika former för bedömning, betygsättning och
utvärdering av lärande och utveckling i musik. Denna del knyts praktiskt till den egna
lärarverksamheten inom verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Vidare innehåller
kursen beskrivningar av pedagogisk utvärdering för att undersöka hur kvalitets- och
utvecklingsarbete genomförs, internationella och nationella utvärderingar av
skolverksamhet samt metoder och teorier för utvecklings- och kvalitetsarbete i skolan.
Kursen innehåller också beskrivningar och genomgångar av grundläggande
vetenskapsteorier, ur både historiskt och nutida perspektiv. Vidare sker en fördjupning
av vetenskapliga och musikpedagogiska problemområden. Slutligen innehåller kursen
fördjupad forskningsmetodik samt metoder och tillvägagångssätt för
litteratursökning, vetenskapligt skrivande och presentationsteknik. 

 

 

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 (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 (enskild) 
Sker i form av inlämnandet av en forskningsplan för det kommande självständiga
arbetet 2, med syfte, forskningsfråga, litteratur (resultat av litteratursökning),
metodval samt teoretisk bakgrund. Dessa forskningsplaner presenteras också vid ett
avslutande seminarium. 
Prov/moment för denna kurs finns i en bilaga i slutet av dokumentet.

 

Betyg
 
Betygskalan omfattar betygsgraderna Underkänd, Godkänd.

 

Förkunskapskrav
 
Godkänt betyg i samtliga kurser termin 1-8. 
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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 LAMP63, Bedömning, betygssättning och

forskningens kreativa genvägar
 

Gäller från H15

 
1501   Bedömning, betygssättning och forskningens kreativa genvägar, 11,5 hp
           Betygsskala: Underkänd, Godkänd
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