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Musikhögskolan i Malmö 
Musiklärarutbildningen 

Information om Sidoämne, 40p 

Lärare i musik G 
Sidoämnesstudierna ingår tillsammans med Huvudämne och Gemensam del i lärarexamen; Lä-
rare i musik. Genom val av Sidoämne har den studerande möjlighet att forma sin examensprofil 
utifrån sina egna förutsättningar, intresse och tänkt yrkesprofil. 

SÄ skall vara relevant för att kunna tillgodoräknas inom en lärarexamen. Det kan utformas 
med inriktning mot undervisning och lärande och innehålla didaktiska kursmoment med tillhö-
rande VFU, men det är inget krav.  

SÄ på G-utbildningen, studeras företrädesvis vid Musikhögskolan i Malmö, men kan även 
studeras vid annan musikhögskola inom Sverige. I vissa fall kan kursdelar även studeras utom-
lands inom utbytesprogram.  

Sidoämnesstudierna på G påbörjas termin 5 och studeras i åk3 och 4. SÄ består av två delar:  

1. Profilkurser, 20p  
består av kurser som inriktas mot  
1. speciellt arbetsfält eller åldersgrupp 

eller 

2. en genre  

eller 

3. fördjupning inom ett ämne/ämnesområde.  

Vissa profilkurser kräver särskilda förkunskaper eller nivåprov. Till utbildningarna G rockmu-
sik och G folkmusik sker nivåprov på huvudinstrumentet i samband med antagningsproven, före 
utbildningen startar i åk1. 

2. Tillvalskurser, 20p  
består av enskilda tillval och grupptillval, som den studerande själv kombinerar efter egna förut-
sättningar och önskemål. Grupptillvalen annonseras i en årligen utgiven grupptillvalskatalog. 
Tillvalskurser finns även inom huvudämne.  

Redan existerande universitetskurser/fristående kurser kan ibland erbjudas inom SÄ 
Val av SÄ görs på våren i februari-april månad. I samband med valen ges studierådgivning av 

utbildningsledningen på Musikhögskolan. Information om Sidoämnen finns i G-utbildningens 
kursplaner, i en årligen utgiven tillvalskatalog samt på olika musikhögskolors hemsidor. 
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Musikhögskolan i Malmö 
Musiklärarutbildningen 

Information om Sidoämne, 40-80p  

Lärare i musik och annat sidoämne Ga 
Sidoämnesstudierna ingår tillsammans med Huvudämne och Gemensam del i lärarexamen; Lä-
rare i musik och annat sidoämne. Genom val av Sidoämne har den studerande möjlighet att 
forma sin examensprofil utifrån sina egna förutsättningar, intresse och tänkt yrkesprofil.  

Sidoämne på Ga innehåller studier inom andra kunskapsområden än musik och kan bestå av: 
1. ett ämne/ämnesområde (ge fördjupad kompetens)  

eller 
2. flera ämnen/ämnesområden (ge breddad kompetens) 
 
SÄ skall vara relevant för att kunna tillgodoräknas inom en lärarexamen. Det kan utformas med 
inriktning mot undervisning och lärande och innehålla didaktiska kursmoment med tillhörande 
VFU, men det är inget krav.  

SÄ på Ga-utbildningen, studeras företrädesvis vid Lunds universitet eller Malmö högskola, 
men kan även studeras vid andra universitet eller högskolor inom Sverige. I vissa fall kan kursde-
lar även studeras utomlands inom utbytesprogram. Detta avgörs inom respektive institution.  

Sidoämnesstudierna i Ga-examensprofil påbörjas termin 5, i åk3, och studeras 1-2 år. För SÄ 
gäller särskilda förkunskaper. Behörighetsprövning och antagning till SÄ görs inför aktuell studie-
termin vid det universitet eller den högskola sidoämnesstudierna skall bedrivas. Kurser/delkurser 
från tidigare studier vid högskola eller universitet inom ämne/ämnesområde kan ev. tillgodoräk-
nas.  

Vid val av SÄ ges studierådgivning av utbildningsledningen på Musikhögskolan. Information 
om kursutbud finns att söka på respektive universitets och högskolas hemsida. 

Om SÄ studeras vid Lunds universitet eller Malmö högskola d.v.s. inom programmet, görs 
valet av SÄ i början av april på särskild blankett från Musikhögskolan i Malmö. Valet är bindan-
de och Musikhögskolan ombesörjer anmälan till berörd institution. SÄ kan även studeras vid 
annan högskola eller universitet, s.k. fristående kurs. Kontakt och ansökan görs av studenten 
direkt till berörd högskola/universitet senast den 15 april.  

SÄ kan omfatta 40-80 poäng beroende på ämnesval och önskad examensprofil. 
 
För examen mot grundskolans senare år krävs 

– minst 40 poäng i ämne/ämnesområde 
– minst 60 poäng i svenska respektive samhällskunskap samt modersmål 

 
För examen mot gymnasieskolan och Komvux eller annan vuxenutbildning krävs 

– minst 60 poäng per ämne/ämnesområde dock 80 poäng i svenska respektive samhällskun-
skap. 

 
Efter sidoämnesstudierna fortsätter studierna vid Musikhögskolan. Huvuddelen av sidoäm-

nesstudierna bör då vara avklarade och godkända. 
Sammantaget kan examensprofilerna se olika ut för Ga- studerande beroende på val och om-

fattning av Sidoämne. Se vidare utbildningsplan.
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Musikhögskolan i Malmö 
Musiklärarutbildningen 

Sidoämne 40 poäng – G, Gr, Gf 
 

1. Musikaliskt skapande med barn

2. Rytmik och drama som metod

3. Musik med ungdomar

Pop/rockmusik

Jazzmusik

Folkmusik

Västerländsk konstmusik

4. Kör- och ensembleledning

eller

Körledning

eller

Ensembleledning

5. Arrangering och komposition

6.
Studier I främmande kulturs musik - 
Gambia

eller

Studier I främmande kulturs musik - 
Argentina

eller

Studier I främmande kulturs musik - 
Individuella fältstudier

7. Huvudinstrument och ensemble

8. Rockmusikprofil

9. Folkmusikprofil

Välj 3 enskilda tillval, 9p       
och                         

Välj 3 grupptillval, 6p

P  R
  O

  J  E  K
  T    5 p

Tillvalskurser, 20pProfilkurser, 20p

Kurs: huvudinstrument, ämnesmetodik 
och VFU 1 år, 7p
 (motsvarar 1Te och 2 Tg)

Exempel på mindre kurs:



Utbildning: Lärarutbildning i musik – G/Gf/Gr/Ga 

Översikt över Sidoämnet G/Gf/Gr/Ga 
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Musikhögskolan i Malmö 
Musiklärarutbildningen 

Sidoämne 40, 60, 80p – Ga 

SÄ 40 p SÄ 60 p

SÄ 80 p



Utbildning: Lärarutbildning i musik – G 

Poängstruktur Sidoämnet, G-utbildningen 
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Musikhögskolan i Malmö 
Musiklärarutbildningen 

Sidoämne 40 poäng, Profilkurser på G-utbildningen 

Poängstruktur 

Ht Vt Ht Vt

Rytmik som metod

Rytmik som metod 0-6 år 1,5 2,5 4

Rytmik som metod 6-12 år 2 2 4

Drama, fördjupning 1,5 0,5 2

Barnkörledning 1,5 0,5 2

VF-utbildning

Parvis, i förskola (0-6 år) 2 2

Parvis, i lägre årskurser (6-12 år) 0,5 1,5 2

Pedagogiskt projekt,

Musikföreställning med och för barn 1 3 4

Summa Profilkurser 4,5 5,5 3,5 6,5 20

Ht Vt Ht Vt

Enskilt tillval 2 1 3

Enskilt tillval 2 1 3

Enskilt tillval 1 2 3

Grupptillval 1,5 0,5 2

Grupptillval 1,5 0,5 2

Grupptillval 0,5 1,5 2

Projekt 2 3 5

Summa Tillvalskurser 7 3 3,5 6,5 20

Åk3
Tillvalskurser, 20p:

Åk4 S:a

Åk3 Åk4

1. Musikaliskt skapande med barn, 20p

S:a
Profilkurser, 20p:



Utbildning: Lärarutbildning i musik – G 

Poängstruktur Sidoämnet, G-utbildningen 
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Musikhögskolan i Malmö 
Musiklärarutbildningen 

 

Ht Vt Ht Vt

Rytmik som metod

Rytmik som metod 6-12år 2 2 4

Drama som metod 0 2 2

Drama, fördjupning 1,5 0,5 2

Rörelse och improvisationer 0,5 1,5 2

Barnkörledning 1,5 0,5 2

Anatomi – kroppsupplevelse 1,5 0,5 2

Congasspel i musikundervisningen 

Alternativt

Rytmikpiano

VF-utbildning

Praktik; Barnhabiliteringen på MAS 2 2

Parvis, i lägre årskurser (6-12 år) (alt. särskola) 0,5 1,5 2

Summa Profilkurser 4,5 5,5 3,5 6,5 20

Ht Vt Ht Vt

Enskilt tillval 2 1 3

Enskilt tillval 2 1 3

Enskilt tillval 1 2 3

Grupptillval 1,5 0,5 2

Grupptillval 1,5 0,5 2

Grupptillval 0,5 1,5 2

Projekt 2 3 5

Summa Tillvalskurser 7 3 3,5 6,5 20

0,5 1,5 2

Åk4
S:a

Tillvalskurser, 20p:
Åk3 Åk4 S:a

2. Rytmik och drama som metod, 20p 

Profilkurser, 20p: Åk3



Utbildning: Lärarutbildning i musik – G 

Poängstruktur Sidoämnet, G-utbildningen 
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Musikhögskolan i Malmö 
Musiklärarutbildningen 

 

Ht Vt Ht Vt

Rockensemble 1,5 1,5 2 1 6

Biinstrumentensemble 0,5 1,5 2

PIK - Elgitarr  0,5 1,5 2

PIK - Synthesizer 0,5 1,5 2

Media och 1,5

Arrangering 2,5

MoS: Genrespecifik inriktning rock 1 1

Ensembleledning m. didaktisk inriktning 1,5 1,5 3

Summa Profilkurser 4,5 5,5 3,5 6,5 20

Ht Vt Ht Vt

Enskilt tillval 2 1 3

Enskilt tillval 2 1 3

Enskilt tillval 1 2 3

Grupptillval 1,5 0,5 2

Grupptillval 1,5 0,5 2

Grupptillval 0,5 1,5 2

Projekt 2 3 5

Summa Tillvalskurser 7 3 3,5 6,5 20

Åk4 S:aTillvalskurser, 20p: Åk3

Profilkurser, 20p: Åk3

4

3. Musik med ungdomar, 20p

Åk4 S:a

a) Pop/rockmusik



Utbildning: Lärarutbildning i musik – G 

Poängstruktur Sidoämnet, G-utbildningen 
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Musikhögskolan i Malmö 
Musiklärarutbildningen 

 

Ht Vt Ht Vt

Jazzensemble 1,5 1,5 2 1 6

Biinstrumentensemble 0,5 1,5 2

PIK - Elgitarr  0,5 1,5 2

PIK - Synthesizer 0,5 1,5 2

Media och 1,5

Arrangering 2,5

MoS: Genrespecifik inriktning jazz 1 1

Ensembleledning m. didaktisk inriktning 1,5 1,5 3

Summa Profilkurser 4,5 5,5 3,5 6,5 20

Ht Vt Ht Vt

Enskilt tillval 2 1 3

Enskilt tillval 2 1 3

Enskilt tillval 1 2 3

Grupptillval 1,5 0,5 2

Grupptillval 1,5 0,5 2

Grupptillval 0,5 1,5 2

Projekt 2 3 5

Summa Tillvalskurser 7 3 3,5 6,5 20

3. Musik med ungdomar, 20p
b) Jazzmusik

Åk4 S:a

Tillvalskurser, 20p: Åk3 Åk4 S:a

Profilkurser, 20p: Åk3

4



Utbildning: Lärarutbildning i musik – G 

Poängstruktur Sidoämnet, G-utbildningen 
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Musikhögskolan i Malmö 
Musiklärarutbildningen 

 

Ht Vt Ht Vt

Folkmusik- /och sångensemble 1,5 1,5 1 2 6

Folklig sång och

Folklig dans

PIK - Folkmusikinstrument 1,5 1,5 3

Media och 1,5

Arrangering 2,5

MoS: Genrespecifik inriktning folkmusik 1 1

Ensembleblock med didaktisk inriktning - Folkmusik 1,5 1,5 3

Summa Profilkurser 4,5 5,5 3,5 6,5 20

Ht Vt Ht Vt

Enskilt tillval 2 1 3

Enskilt tillval 2 1 3

Enskilt tillval 1 2 3

Grupptillval 1,5 0,5 2

Grupptillval 1,5 0,5 2

Grupptillval 0,5 1,5 2

Projekt 2 3 5

Summa Tillvalskurser 7 3 3,5 6,5 20

4

Tillvalskurser, 20p: Åk3

1 2 3

Åk4 S:a

3. Musik med ungdomar, 20p
c) Folkmusik

Profilkurser, 20p: Åk3 Åk4 S:a



Utbildning: Lärarutbildning i musik – G 

Poängstruktur Sidoämnet, G-utbildningen 
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Musikhögskolan i Malmö 
Musiklärarutbildningen 

 

Ht Vt Ht Vt

Kammarmusik 1 1 0,5 1,5 4

Partiturspel 1 2 3

Form- och strukturanalys 1,5 1,5 3
Sång och Ackompanjemang alternativt 
PIK - Familjeinstrument 1 1 2

Media och 1,5

Arrangering 2,5

MoS: Genrespecifik inriktning klassisk 1 1 2

Ensemble- eller Körledning 0,5 1,5 2

Summa Profilkurser 4,5 5,5 3,5 6,5 20

Ht Vt Ht Vt

Enskilt tillval 2 1 3

Enskilt tillval 2 1 3

Enskilt tillval 1 2 3

Grupptillval 1,5 0,5 2

Grupptillval 1,5 0,5 2

Grupptillval 0,5 1,5 2

Projekt 2 3 5

Summa Tillvalskurser 7 3 3,5 6,5 20

4

Tillvalskurser, 20p: Åk3

3. Musik med ungdomar, 20p 
d) Västerländsk konstmusik

Profilkurser, 20p: Åk3 Åk4 S:a

Åk4 S:a



Utbildning: Lärarutbildning i musik – G 

Poängstruktur Sidoämnet, G-utbildningen 
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Musikhögskolan i Malmö 
Musiklärarutbildningen 

 

Ht Vt Ht Vt

Ensembleledning och ensembledirigering

inkl. Ensembledirigering

Partiturspel 1,5 0,5 2

Form- och strukturanalys 1,5 1,5 3

VF-utbildning - ensembleledning 1 1

Körledning

inkl.Kördirigering

Sång och Ackompanjemang 1 1 2

VF-utbildning - körledning

Arbete i övningskör 1 2

Auskultation och praktik - körledning 1

Summa Profilkurser 4,5 5,5 3,5 6,5 20

Ht Vt Ht Vt

Enskilt tillval 2 1 3

Enskilt tillval 2 1 3

Enskilt tillval 1 2 3

Grupptillval 1,5 0,5 2

Grupptillval 1,5 0,5 2

Grupptillval 0,5 1,5 2

Projekt 2 3 5

Summa Tillvalskurser 7 3 3,5 6,5 20

4. Kör- och ensembleledning, 20p
a) Kör- och ensembleledning

Profilkurser, 20p: Åk3 Åk4 S:a

Tillvalskurser, 20p: Åk3 Åk4 S:a

4

4

4

1,5 2,5

1,5 2,5



Utbildning: Lärarutbildning i musik – G 

Poängstruktur Sidoämnet, G-utbildningen 

 

 

Sidoämne: Profilkurser G/Gf/Gr 
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Musikhögskolan i Malmö 
Musiklärarutbildningen 

 

Ht Vt Ht Vt

Körledning

inkl. Kördirigering

Barnkörledning 0,5 1,5 2

Sång och Ackompanjemang 1 1 2

Partiturspel 1 2 3

VF-utbildning - körledning

Arbete i övningskör 1,5 1,5

Auskultation och praktik - körledning 2

Summa Profilkurser 4,5 5,5 3,5 6,5 20

Ht Vt Ht Vt

Enskilt tillval 2 1 3

Enskilt tillval 2 1 3

Enskilt tillval 1 2 3

Grupptillval 1,5 0,5 2

Grupptillval 1,5 0,5 2

Grupptillval 0,5 1,5 2

Projekt 2 3 5

Summa Tillvalskurser 7 3 3,5 6,5 20

2 2 2 2 8

4. Kör- och ensembleledning, 20p
b) Körledning

Profilkurser, 20p: Åk3 Åk4 S:a

Tillvalskurser, 20p: Åk3 Åk4 S:a

5



Utbildning: Lärarutbildning i musik – G 

Poängstruktur Sidoämnet, G-utbildningen 

 

 

Sidoämne: Profilkurser G/Gf/Gr 
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Musiklärarutbildningen 

 

Ht Vt Ht Vt

Ensembleledning 

inkl. Ensembledirigering

Sång och Ackompanjemang alternativt 

PIK - Familjeinstrument

Partiturspel 1,5 0,5 2

Form- och strukturanalys 1,5 1,5 3

Kammarmusik/ensemblespel 0,5 1,5 2

VF-utbildning - ensembleledning

Auskultation och praktik - ensembleledning 1

Auskultation och praktik - ensembleledning 2

Summa Profilkurser 4,5 5,5 3,5 6,5 20

Ht Vt Ht Vt

Enskilt tillval 2 1 3

Enskilt tillval 2 1 3

Enskilt tillval 1 2 3

Grupptillval 1,5 0,5 2

Grupptillval 1,5 0,5 2

Grupptillval 0,5 1,5 2

Projekt 2 3 5

Summa Tillvalskurser 7 3 3,5 6,5 20

81,5 2,5 2 2

4. Kör- och ensembleledning, 20p
c) Ensembleledning

Profilkurser, 20p: Åk3 Åk4 S:a

Tillvalskurser, 20p: Åk3 Åk4 S:a

3

1 1 2



Utbildning: Lärarutbildning i musik – G 

Poängstruktur Sidoämnet, G-utbildningen 
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Ht Vt Ht Vt

Satslära 1,5 2,5 1,5 2,5 8

Gemensam satslära 1 0,5 1 1,5 4

Gehörsskolning och gehörsmetodik 1 0,5 1 1,5 4

Satsmetodik 1 1 2

VF-utbildning

arrangering och teori 1

gehörs- och musiklära 1

Summa Profilkurser 4,5 5,5 3,5 6,5 20

Ht Vt Ht Vt

Enskilt tillval 2 1 3

Enskilt tillval 2 1 3

Enskilt tillval 1 2 3

Grupptillval 1,5 0,5 2

Grupptillval 1,5 0,5 2

Grupptillval 0,5 1,5 2

Projekt 2 3 5

Summa Tillvalskurser 7 3 3,5 6,5 20

2

Tillvalskurser, 20p: Åk3 Åk4 S:a

5. Arrangering och komposition, 20p

Profilkurser, 20p: Åk3 Åk4 S:a



Utbildning: Lärarutbildning i musik – G 

Poängstruktur Sidoämnet, G-utbildningen 
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Ht Vt Ht Vt

Ensemble

Teori

Fältstudier

Summa Profilkurser 4,5 5,5 0 0 10

Ht Vt Ht Vt

Ensemble

Teori

Fältstudier

Summa Profilkurser 4,5 5,5 0 0 10

Ht Vt Ht Vt

Teori

Fältstudier

Summa Profilkurser 4,5 5,5 0 0 10

Ht Vt Ht Vt

Mångfaldens och de många kulturernas skola
VF-utbildning - 
Mångkulturella skolmiljöer i Malmöregionen

Summa Profilkurser 3,5 6,5 10

Ht Vt Ht Vt

Enskilt tillval 2 1 3

Enskilt tillval 2 1 3

Enskilt tillval 1 2 3

Grupptillval 1,5 0,5 2

Grupptillval 1,5 0,5 2

Grupptillval 0,5 1,5 2

Projekt 2 3 5

Summa Tillvalskurser 7 3 3,5 6,5 20

5,5 10

4,5 5,5 10

Åk4 S:a

4,5 5,5 10

6b. Del 1 Studier i främmande kulturs musik - Argentina, 10p
Åk3 Åk4

6a. Del 1 Studier i främmande kulturs musik - Gambia, 10p

Profilkurser, 10p: S:a

Profilkurser, 10p: Åk3

Åk3

Åk3 Åk4 S:aTillvalskurser, 20p:

6c. Del 1 Studier i främmande kulturs musik - Ind. fältstudier, 10p

Profilkurser, 10p: Åk3 Åk4 S:a

6a-c. Del 2 Interkulturella perspektiv på musikundervisning, 10p

Profilkurser, 10p:

4,5

Åk4 S:a

3,5 6,5 10



Utbildning: Lärarutbildning i musik – G 

Poängstruktur Sidoämnet, G-utbildningen 
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Ht Vt Ht Vt

Huvudinstrument 1,5 2,5 1,5 0,5 6

Kammarmusik/ensemblespel 1 1 0,5 1,5 4

Ensemble- eller Körledning 0,5 1,5 2

Ämnesmetodik - Huvudinstrument 1 1 0,5 1,5 4

VF-utbildning - Huvudinstrument 1 1 0,5 1,5 4

Summa Profilkurser 4,5 5,5 3,5 6,5 20

Ht Vt Ht Vt

Enskilt tillval 2 1 3

Enskilt tillval 2 1 3

Enskilt tillval 1 2 3

Grupptillval 1,5 0,5 2

Grupptillval 1,5 0,5 2

Grupptillval 0,5 1,5 2

Projekt 2 3 5

Summa Tillvalskurser 7 3 3,5 6,5 20

S:aTillvalskurser, 20p: Åk3 Åk4

Profilkurser, 20p: Åk3 Åk4 S:a

7. Huvudinstrument och ensemble, 20p



Utbildning: Lärarutbildning i musik – G 

Poängstruktur Sidoämnet, G-utbildningen 
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Ht Vt Ht Vt

Huvudinstrument - Rockmusik 1,5 1,5 2,5 0,5 6

Ensembleblock - Rockmusik 1,5 1,5 1 4

Ensembleblock med didaktisk inriktning  - Rock  1 1 1

samt Pedagogiskt projekt med 

Genrespecifik metodik

Ensembleblock med didaktisk inriktning  - Rock  

Momentet: Ensemblemetodik för rock och jazz

MoS: Genrespecifik inriktning rock 1 1

Ämnesmetodik - Huvudinstrument 0,5 1,5 2

VF-utbildning - Huvudinstrument 0,5 1,5 2

Summa Profilkurser 4,5 5,5 3,5 6,5 20

Ht Vt Ht Vt

Enskilt tillval 2 1 3

Enskilt tillval 2 1 3

Enskilt tillval 1 2 3

Grupptillval 1,5 0,5 2

Grupptillval 1,5 0,5 2

Grupptillval 0,5 1,5 2

Projekt 2 3 5

Summa Tillvalskurser 7 3 3,5 6,5 20

10,5 0,5

1 4

Tillvalskurser, 20p: Åk3 Åk4 S:a

8. Rockmusikprofil, 20p

Profilkurser, 20p: Åk3 Åk4 S:a



Utbildning: Lärarutbildning i musik – G 

Poängstruktur Sidoämnet, G-utbildningen 
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Ht Vt Ht Vt

Huvudinstrument - Folkmusik 1,5 1,5 1,5 1,5 6

Ensembleblock - Folkmusik 1,5 1,5 0,5 1,5 5

Ensembleblock med didaktisk inriktning -

Folkmusik

MoS: Genrespecifik inriktning folkmusik 1 1

Ämnesmetodik - Huvudinstrument 0,5 1,5 2

VF-utbildning - Huvudinstrument 0,5 1,5 2

Summa Profilkurser 4,5 5,5 3,5 6,5 20

Ht Vt Ht Vt

Enskilt tillval 2 1 3

Enskilt tillval 2 1 3

Enskilt tillval 1 2 3

Grupptillval 1,5 0,5 2

Grupptillval 1,5 0,5 2

Grupptillval 0,5 1,5 2

Projekt 2 3 5

Summa Tillvalskurser 7 3 3,5 6,5 20

0,5

S:a

41,5 1,5 0,5

9. Folkmusikprofil, 20p

Profilkurser, 20p: Åk3 Åk4

Tillvalskurser, 20p: Åk3 Åk4 S:a



Utbildning: Lärarutbildning i musik – G 

SÄ – Profilkurser på G 

 

 

Timöversikt för profilkurser, Sidoämne: G 
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Sidoämne 40 poäng, Profilkurser på G-utbildningen 

Timöversikt 

Delkurser Poäng Timmar

Rytmik som metod 8p

Rytmik som metod 0-6 år 4p 26 tim i grupp åk3

Rytmik som metod 6-12år 4p 26 tim i grupp åk4

Drama, fördjupning 2p 22 timmar i grupp åk3

Barnkörledning 2p 22 timmar i grupp åk3

VF-utbildning 4p

Parvis, i förskola (0-6 år) 2p 60min/v, 8 veckor åk3

Parvis, i lägre årskurser (6-12 år) 2p 60min/v, 8 veckor åk4

Pedagogiskt projekt

Musikföreställning med och för barn

Summa poäng/år 10p 10p

Delkurser Poäng Timmar

Rytmik som metod

Rytmik som metod 6-12år 4p 26 timmar i grupp åk4

Drama som metod 2p 22 timmar i grupp åk3

Drama, fördjupning 2p 22 timmar i grupp åk3

Rörelse och improvisationer 2p 22 timmar i grupp åk4

Barnkörledning 2p 22 timmar i grupp åk3

Anatomi – kroppsupplevelse 2p 22 timmar i grupp åk3

Congasspel i musikundervisningen

Alternativt

Rytmikpiano

VF-utbildning

Praktik; Barnhabiliteringen på MAS 2p 60min/v, 8 veckor åk3

Parvis, i lägre årskurser (6-12 år) (alt. särskola) 2p 60min/v, 8 veckor åk4

Summa poäng/år 10p 10p

1. Musikaliskt skapande med barn, 20p

Årskurs

Årskurs

2p 22 timmar i grupp

4p 90 min/v, 1 term åk4

2. Rytmik och drama som metod, 20p

åk4



Utbildning: Lärarutbildning i musik – G 

SÄ – Profilkurser på G 
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Delkurser Poäng Timmar

Rockensemble 3p+3p 26 tim i grupp/år åk3 åk4

Biinstrumentensemble 2p 22 tim i grupp åk4

PIK - Elgitarr  2p 22  tim i grupp åk4

PIK - Synthesizer 2p 22  tim i grupp åk4

Media och 16 tim i grupp/ensk handl. åk3

Arrangering 14 tim i grupp/ensk handl. åk3

MoS: Genrespecifik inriktning rock 1p 10 tim i grupp, 1 termin åk4

Ensembleledning med didaktisk insriktning 3p 22 tim i grupp åk3

Summa poäng/år 10p 10p

Delkurser Poäng Timmar

Jazzensemble 3p+3p 26 tim i grupp/år åk3 åk4

Biinstrumentensemble 2p 22 tim i grupp åk4

PIK - Elgitarr  2p 22  tim i grupp åk4

PIK - Synthesizer 2p 22  tim i grupp åk4

Media och 16 tim i grupp/ensk handl. åk3

Arrangering 14 tim i grupp/ensk handl. åk3

MoS: Genrespecifik inriktning jazz 1p 10 tim i grupp, 1 termin åk4

Ensembleledning m. didaktisk inriktning 3p 22 tim i grupp åk3

Summa poäng/år 11p 9p

Årskurs

3. Musik med ungdomar, 20p

a) Pop/rockmusik

4p

3. Musik med ungdomar, 20p

b) Jazzmusik

Årskurs

4p



Utbildning: Lärarutbildning i musik – G 

SÄ – Profilkurser på G 
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Delkurser Poäng Timmar

Folkmusik-/och sångensemble 3p+3p 26 tim i grupp/år åk3 åk4

Folklig sång och

Folklig dans

PIK - Folkmusikinstrument 3p 22 tim i grupp åk3

Media och 16 tim i grupp/ensk handl. åk3

Arrangering 14 tim i grupp/ensk handl. åk3

MoS: Genrespecifik inriktning folkmusik 1p 10 tim i grupp, 1 termin åk4

Ensembleblock med didaktisk inriktning - 22 tim i grupp, 1 år

Folkmusik

Summa poäng/år 10p 10p

Delkurser Poäng Timmar

Kammarmusik 2p+2p 22-26 tim i grupp/år åk3 åk4

Partiturspel 3p 22 tim i grupp åk3

Form- och strukturanalys 3p 22 tim i grupp åk4

Sång och Ackompanjemang alternativt 

PIK - Familjeinstrument

Media och 16 tim i grupp/ensk handl. åk3

Arrangering 14 tim i grupp/ensk handl. åk3

MoS: Genrespecifik inriktning klassisk 2p 10 tim i grupp /år åk3 åk4

Ensemble- eller Körledning 2p 22 tim i grupp åk4

Summa poäng/år 10p 10p

4p

3p åk4

Årskurs

22 tim i grupp

3p åk4

2p åk4

4p

3. Musik med ungdomar, 20p

d) Västerländsk konstmusik

Årskurs

22 tim i grupp

3. Musik med ungdomar, 20p

c) Folkmusik



Utbildning: Lärarutbildning i musik – G 

SÄ – Profilkurser på G 
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Delkurser Poäng Timmar

Ensembleledning

inkl. Ensembledirigering

Partiturspel 2p 22 tim i grupp åk3

Form- och strukturanalys 3p 22 tim i grupp åk3

VF-utbildning - ensembleledning 1p 60 min/v, 6 veckor åk3

Körledning

inkl.Kördirigering

Sång och Ackompanjemang 2p 22 tim i grupp åk4

VF-utbildning - körledning 4p

Arbete i övningskör 3p 22 tim i grupp åk4

Auskultation och praktik - körledning 1p 6 timmar + auskultation åk4

Summa poäng/år 10p 10p

Delkurser Poäng Timmar

Körledning

inkl. Kördirigering

Barnkörledning 2p 22 tim i grupp åk4

Sång och Ackompanjemang 2p 22 tim i grupp åk4

Partiturspel 3p 22 tim i grupp åk3

VF-utbildning - körledning 5p

Arbete i övningskör 3p 22 tim i grupp åk3

Auskultation och praktik - körledning 2p 12 tim, 1 term + ausk. åk4

Summa poäng/år 10p 10p

b) Körledning

4p

4. Kör- och ensembleledning, 20p

Årskurs

4p+4p åk3 åk426 tim i grupp/år

a) Kör- och ensembleledning

Årskurs

4. Kör- och ensembleledning, 20p

4p åk4

26 tim i grupp

26 tim i grupp

åk3



Utbildning: Lärarutbildning i musik – G 

SÄ – Profilkurser på G 
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Delkurser Poäng Timmar

Ensembleledning

inkl. Ensembledirigering

Sång och Ackompanjemang alternativt

PIK - Familjeinstrument

Partiturspel 2p 22 tim i grupp åk3

Form- och strukturanalys 3p 22 tim i grupp åk3

Kammarmusik/ensemblespel 2p 22 tim i grupp åk4

VF-utbildning - ensembleledning 3p

Auskultation och praktik - ensembleledning 1p 6 timmar + ausk. åk3

Auskultation och praktik - ensembleledning 2p 12 tim, 1 term + ausk. åk4

Summa poäng/år 10p 10p

Delkurser Poäng Timmar

Satslära 4p+4p 15 tim enskilt/år åk3 åk4

Gemensam satslära
1,5p+2,5

p
13 tim i grupp/år åk3 åk4

Gehörsskolning och gehörsmetodik
1,5p+2,5

p
20 tim i grupp/år åk3 åk4

Satsmetodik 2p 13 tim i grupp åk3

VF-utbildning 2p

arrangering och teori 1p 8 timmar åk3

gehörs- och musiklära 1p 8 timmar åk4

Summa poäng/år 10p 10p

5. Arrangering och komposition, 20p

Årskurs

c) Ensembleledning

4. Kör- och ensembleledning, 20p

4p+4p åk3 åk426 tim i grupp/år

22 tim i grupp2p åk4

Årskurs



Utbildning: Lärarutbildning i musik – G 
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Delkurser Poäng Antal timmar

Ensemble

Teori

Fältstudier

Summa poäng/år 10p

Delkurser Poäng Antal timmar

Ensemble

Teori

Fältstudier

Summa poäng/år 10p

Delkurser Poäng Antal timmar

Teori

Fältstudier

Summa poäng/år 10p

Delkurser Poäng Antal timmar

Mångfaldens och de mångs kulturernas skola

VF-utbildning - Mångkulturella skolmiljöer i 
Malmöregionen

Summa poäng/år 10p

Årskurs

10p åk3

6a-c. Del 2 Interkulturella perspektiv på musikundervisning, 10p

10p åk4

Årskurs

6c. Del 1 Studier i främmande kulturs musik - Ind. fältstudier, 10p

10p åk3

6b. Del 1 Studier i främmande kulturs musik - Argentina, 10p

Årskurs

10p åk3

Årskurs

6a. Del 1 Studier i främmande kulturs musik - Gambia, 10p



Utbildning: Lärarutbildning i musik – G 
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Delkurser Poäng Antal timmar

Huvudinstrument 4p+2p 10 tim enskilt/år
(åk2)
åk3

åk4

Kammarmusik/ensemblespel 2p+2p 22-26 tim i grupp/år åk3 åk4

Ensemble- eller Körledning 2p 22 tim i grupp åk4

Ämnesmetodik - Huvudinstrument 2p+2p
20 tim i grupp/år
(antalet tim. varierar)

åk3 åk4

VF-utbildning - Huvudinstrument 2p+2p
60 min/v, 17 veckor/år
(antalet veckor varierar)

åk3 åk4

Summa poäng/år 10p 10p

Delkurser Poäng Timmar

Huvudinstrument - Rockmusik 3p+3p 10 tim enskilt/år åk3 åk4

3p 40 tim i grupp åk3
1p (vt) 20 tim i grupp åk4

2p 30 tim i grupp åk3    

1p (vt) 15 tim i grupp åk4

samt Pedagogiskt projekt med Genrespecifik metodik 1p 11 tim i grupp åk3

Ensembleblock med didaktisk inriktning  - Rock  

Momentet: Ensemblemetodik för rock och jazz

MoS: Genrespecifik inriktning rock 1p 10 tim i grupp, 1 term åk4

Ämnesmetodik - Huvudinstrument 2p
20 tim i grupp
(antal tim. varierar)

åk4

VF-utbildning - Huvudinstrument 2p
60 min/v, 17 veckor
(antalet veckor varierar)

åk4

Summa poäng/år 10p 10p

Delkurser Poäng Timmar

Huvudinstrument - Folkmusik 3p+3p 10 tim enskilt/år åk3 åk4

Ensembleblock - Folkmusik 3p+2p 40 tim i grupp/år åk3 åk4

Ensembleblock med didaktisk inriktning - 
Folkmusik

3p+1p 20 tim i grupp/år åk3 åk4

MoS: Genrespecifik inriktning folkmusik 1p 10 tim i grupp, 1 term åk3

Ämnesmetodik - Huvudinstrument 2p
20 tim i grupp
(antal tim. varierar)

åk4

VF-utbildning - Huvudinstrument 2p
60 min/v, 17 veckor
(antalet veckor varierar)

åk4

Summa poäng/år 10p 10p

22 tim i grupp

Årskurs

8. Rockmusikprofil, 20p

Årskurs

1p åk3

Ensembleblock med didaktisk inriktning  - Rock  

9. Folkmusikprofil, 20p

7. Huvudinstrument och ensemble, 20p

Årskurs

Ensembleblock - Rockmusik
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SÄ1 
 

Musikaliskt skapande 
med barn 

Kursplan och Delkursplaner 
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Utbildning: G/IE 

Kursplan för Sidoämne/G Profilkurs Musikaliskt skapande med barn 

samt IE Tillvalskurs 
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Musikaliskt skapande med barn 
 
Fastställd: UR 2004-11-17 
 
Inplacering i utbildningen: G/IE Sidoämne 
 
Poängtal: 20p. 
 
Förkunskaper G: Godkända delkurser i Rörelse, Rytmik som metod och Drama, inom Huvudämnes-
studierna. 
Förkunskaper IE: Rytmik som metod, Fysiskt gehör och Drama årskurs 1, inom Huvudämnesstudier-
na. 

Syfte 
Kursens huvudsyfte är att i olika lärandesituationer integrera ämnen som utvecklar och fördjupar 
den studerandes kunskaper om musikaliskt skapande med barn. Vidare syftar kursen till att den 
studerande genom analys, reflektion och praktisk tillämpning skaffar sig kunskaper och färdighe-
ter för att i en framtida yrkesroll kunna fungera som konstnärlig och pedagogisk förebild. Kur-
sens upplägg och genomförande syftar även till att den studerande utvecklar sin kompetens i att 
självständigt och tillsammans med andra planera, genomföra och utvärdera undervisning samt få 
god inblick och erfarenhet av olika arbetssätt. De perspektiv och det innehåll som aktualiseras 
under de verksamhetsförlagda delarna av kursen ska relateras till kursens övriga delar. 

Övergripande mål 
Efter genomgången kurs skall den studerande ha 

– tillägnat sig fördjupade kunskaper och färdigheter i de ämnen som ingår i kursen samt fått 
förståelse för hur dessa ämnen bidrar till den egna musikaliska utvecklingen 

– utvecklat pedagogisk och musikalisk kunskap om hur man skapar och utvecklar goda läran-
desituationer och utvecklingsmiljöer för barn i lägre årskurser samt kunna tillämpa denna 
kunskap  

– kunskaper i olika rytmikmetoder för undervisning med yngre barn 
– reflekterat över det egna lärandet och den kommande yrkesrollen  

Kursens delar 

År1 År2 
Rytmik som metod 0-6 år Rytmik som metod 6-12 år 

Drama, fördjupning VF-utbildning i lägre årskurser (6-12 år) 

Barnkörledning Pedagogiskt projekt 

VF-utbildning i förskola (0-6 år)  

Examination 
Den studerande examineras på kursen ur ett helhetsperspektiv av ansvarig lärargrupp. Delkurser-
na examineras av undervisande lärare såväl fortlöpande som vid särskilda tillfällen. Formerna för 
delkursexamination kan variera. 



Utbildning: G/IE 

Kursplan för Sidoämne/G Profilkurs Musikaliskt skapande med barn 

samt IE Tillvalskurs 

 

 

Kursplan: Musikaliskt skapande med barn 
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Betyg 
Vid bedömning används något av betygen Godkänd eller Underkänd. För betyget Godkänd på 
delkurs ska den studerande ha uppnått målen för varje ämne/moment. För betyget Godkänd på 
kursen ska den studerande ha uppnått målen för varje delkurs. 

Kurslitteratur  
Bifogas varje delkursplan. 

Kursutvärdering 
Kursen utvärderas summativt vid kursens slut, termins- eller läsårsvis. Övergripande frågor kring 
mål, syfte, kursinnehåll, samarbets- och undervisningsformer bör vara centrala. Viktiga synpunk-
ter och erfarenheter från delkursutvärderingar ska tas upp i kursutvärderingen. Proto-
koll/minnesanteckningar  
från utvärderingen ska komma utbildningsledningen tillhanda. Utvärderingen skall vara offent-
ligt tillgänglig och undertecknad av ansvariga lärare samt förtroendevalda studenter. Erfarenheter 
och synpunkter från utvärderingen ska beaktas och följas upp i nästa års kurs. 



Utbildning: G/IE 

Delkursplan i Sidoämne/G Profilkurs Musikaliskt skapande med barn 

samt IE Tillvalskurs 

 

 

Delkursplan: Rytmik som metod 
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Rytmik som metod 
 
Fastställd: UR 2005-10-19 
 
Inplacering i utbildningen 
 Kurs: Sidoämne/G Profilkurs Musikaliskt skapande med barn, Rytmik och drama som metod 

samt IE Tillvalskurs 
 Variant/Inriktning: G/IE 
 Årskurs/termin: Åk3-4 alt Åk4 
 
Poängtal: 4p/år. 
 
I delkursen ingår: 
 Rytmik som metod 0-6 år (för profilen Musikaliskt skapande med barn) 
 Rytmik som metod 6-12 år (för profilerna Musikaliskt skapande med barn, Rytmik och dra-

ma som metod samt IE Tillvalskurs) 

Mål 
Efter genomgången delkurs ska den studerande 

– ha tillägnat sig kunskaper i rytmikpedagogiska metoder och teorier för undervisning av barn 
från förskola upp till 12 års ålder  

– ha utvecklat sin personliga pedagogiska stil och egna metoder för att kunna iscensätta enga-
gerande lärandesituationer 

– kunna reflektera över lärande i allmänhet och ur rytmikpedagogiskt perspektiv i synnerhet  
 
Delkursen ska också ha bidragit till att den studerande 

– utvecklat färdigheter i rörelse och musik som är relaterade till de rytmikpedagogiska meto-
derna 

– har fördjupad kunskap om rytmikpedagogikens historik och metoder 
– utvecklat sin verbala kommunikationsförmåga 

Innehåll 
– sångrepertoar 
– skapa musik, komponera och improvisera med sång, instrument och rörelse 
– musiklyssning; i kombination med rörelse, bilder och sagor 
– rörelselekar som är utvecklade för fin- och grovmotorikträning 
– arbete med olika redskap 
– skapa rörelseformer inom olika genrer 
– göra egen miniföreställning för och med barn 
– rytmikmetodik/teori 
– praktik på förskola, låg- och mellanstadium 
– skrivuppgift 

Undervisningens genomförande 
Delkursen innehåller varierade arbetsformer. Dessa utvecklas med utgångspunkt i delkursens mål 
och innehåll i samverkan mellan lärare och studerande. Gruppundervisning. 

Examination 
Examination sker fortlöpande i delkursen samt vid redovisningar av olika slag. 



Utbildning: G/IE 

Delkursplan i Sidoämne/G Profilkurs Musikaliskt skapande med barn 

samt IE Tillvalskurs 

 

 

Delkursplan: Rytmik som metod 
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Betygsgrader 
Som betyg används Godkänd eller Underkänd. 

Kurslitteratur 
Barbro Goldinger/Gunilla Magnusson: Fem år av ditt liv 
Marie-Laure Bachmann: Dalcroze today 
B Dessen: Barn och rörelse 
Aktuella artiklar 

Delkursutvärdering 
Lärare och studerande väljer den form av utvärdering som lämpar sig bäst för delkursen. Detta 
kan ske som formativ (löpande) utvärdering där resultatet direkt kan påverka pågående undervis-
ning och skapa dialog om lärande mellan lärare och studerande och/eller summativ utvärdering 
som genomförs efter avslutad delkurs och kan vara skriftlig eller muntlig. Resultatet av en skrift-
lig utvärdering ska återkopplas till de studerande. 
Frågor kring mål, innehåll och undervisningsformer bör vara centrala. Viktiga synpunkter och 
erfarenheter från delkursutvärderingar ska tas upp i kursutvärderingen. Ansvaret för att utvärde-
ring kommer till stånd ligger hos undervisande lärare. Erfarenheter och synpunkter från utvärde-
ringen ska beaktas och följas upp i nästa års delkurs. 



Utbildning: G/IE 

Delkursplan i Sidoämne/G Profilkurs Musikaliskt skapande med barn 

samt IE Tillvalskurs 

 

 

Delkursplan: Drama, fördjupning 
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Drama, fördjupning 
 
Fastställd: UR 2004-11-17 
 
Inplacering i utbildningen 
 Kurs: Sidoämne/G Profilkurs Musikaliskt skapande med barn, Rytmik och drama som metod 

samt IE Tillvalskurs 
 Variant/Inriktning: G/IE 
 Årskurs/termin: Åk3 
 
Poängtal: 2p. 

Mål 
Efter genomgången delkurs ska den studerande ha 

– vidareutvecklat sin förståelse för sig själv och andra 
– fördjupat sina kunskaper ytterligare om samarbetets betydelse för gruppen  
– kunskap om dramaövningar av olika slag 

 
Delkursen ska också bidra till att den studerande 

– utvecklas personligt i sin roll som pedagog 
– blir medveten om sin kommunikativa förmåga i en större grupp 
– utvecklar sin förmåga till inlevelse och improvisation 

Innehåll 
– fördjupning av övningar som utvecklar fantasi- och kommunikation 
– improvisationsövningar 
– rollspel, samtal och reflektion 
– övningar i konfliktlösning och gruppdynamik 

Undervisningens genomförande 
Delkursen innehåller varierade arbetsformer. Dessa utvecklas med utgångspunkt i delkursens mål 
och innehåll i samverkan mellan lärare och studerande. Gruppundervisning. 

Examination 
Examination sker fortlöpande i undervisningen och vid gemensamma övningar.  

Betygsgrader 
Som betyg används Godkänd eller Underkänd. 

Kurslitteratur 
Kurslitteratur förtecknas på särskild lista (se arbetsplan). 

Delkursutvärdering 
Lärare och studerande väljer den form av utvärdering som lämpar sig bäst för delkursen. Detta 
kan ske som formativ (löpande) utvärdering där resultatet direkt kan påverka pågående undervis-
ning och skapa dialog om lärande mellan lärare och studerande och/eller summativ utvärdering 
som genomförs efter avslutad delkurs och kan vara skriftlig eller muntlig. Resultatet av en skrift-
lig utvärdering ska återkopplas till de studerande. 



Utbildning: G/IE 

Delkursplan i Sidoämne/G Profilkurs Musikaliskt skapande med barn 

samt IE Tillvalskurs 

 

 

Delkursplan: Drama, fördjupning 
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Frågor kring mål, innehåll och undervisningsformer bör vara centrala. Viktiga synpunkter och 
erfarenheter från delkursutvärderingar ska tas upp i kursutvärderingen. Ansvaret för att utvärde-
ring kommer till stånd ligger hos undervisande lärare. Erfarenheter och synpunkter från utvärde-
ringen ska beaktas och följas upp i nästa års delkurs. 



Utbildning: G/IE 

Delkursplan i Sidoämne/G Profilkurserna Musikaliskt skapande med barn, 

Rytmik och drama som metod, Kör- och ensembleledning, B  

samt IE Profilkurs 2, Tillvalskurs Introduktionskurs: Grundskola lägre åk 

 

 

Delkursplan: Barnkörledning 
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Barnkörledning 
 
Fastställd: UR 2004-11-17 
 
Inplacering i utbildningen 
 Kurs: Sidoämne/G Profilkurserna Musikaliskt skapande med barn, Rytmik och drama som 

metod, Kör- och ensembleledning, B samt IE Profilkurs 2 och Tillvalskurs Introduktionskurs: 
Grundskola lägre årskurser 

 Variant/Inriktning: G/IE 
 Årskurs/termin: Åk3 alt. Åk4 
 
Poängtal: 2p. 

Mål 
Efter genomgången delkurs ska den studerande ha tillägnat sig kunskaper om sång i barn-
grupp/barnkör vad beträffar 

– barnröstens funktion, omfång, stämlägen 
– problemröster  
– sångövningar av enklare slag 
– repertoar av skilda svårighetsgrader för olika besättningar och stämlägen (4-16 år) 
– svensk och utländsk repertoar 
– målbrottet 

 
Delkursen ska också verka för att den studerande 

– får metodisk beredskap att arbeta med olika typer av barngrupper/körer 
– tillägnar sig kunskap att organisera, bygga upp grupp/barnkörverksamhet, föräldrakontakt, 

konserter etc.  

Innehåll 
– repetitionsteknik och varierade arbetsmetoder med inriktning mot rytmik och sång 
– lektionsplanering 
– sånginstudering från huvud- och biackordinstrument 
– gehörs- och notinstudering 
– enklare partitur 
– sångövningar för barn 
– repertoargenomgång 
– egna arrangemang 
– dirigeringsträning 
– metodiska diskussioner 
– analys av arrangemangsteknik för barnkör 
– diskussion kring klangideal 
– metoder för inträdesprov 
– metoder för att förbereda barnkören för framträdande på scen 
– metoder för att låta barnkörsångarna aktivt skapa och improvisera med körmusik 

Undervisningens genomförande 
Delkursen innehåller varierade arbetsformer. Dessa utvecklas med utgångspunkt i delkursens mål 
och innehåll i samverkan mellan lärare och studerande. Undervisning enskilt och i grupp. 



Utbildning: G/IE 

Delkursplan i Sidoämne/G Profilkurserna Musikaliskt skapande med barn, 

Rytmik och drama som metod, Kör- och ensembleledning, B  

samt IE Profilkurs 2, Tillvalskurs Introduktionskurs: Grundskola lägre åk 

 

 

Delkursplan: Barnkörledning 
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Examination 
Examination sker fortlöpande i delkursen av undervisande lärare.  

Betygsgrader 
Som betyg används Godkänd eller Underkänd. 

Kurslitteratur 
Fagius/Larsson: Barn i kör. Verbum 

Delkursutvärdering 
Lärare och studerande väljer den form av utvärdering som lämpar sig bäst för delkursen. Detta 
kan ske som formativ (löpande) utvärdering där resultatet direkt kan påverka pågående undervis-
ning och skapa dialog om lärande mellan lärare och studerande och/eller summativ utvärdering 
som genomförs efter avslutad delkurs och kan vara skriftlig eller muntlig. Resultatet av en skrift-
lig utvärdering ska återkopplas till de studerande. 
Frågor kring mål, innehåll och undervisningsformer bör vara centrala. Viktiga synpunkter och 
erfarenheter från delkursutvärderingar ska tas upp i kursutvärderingen. Ansvaret för att utvärde-
ring kommer till stånd ligger hos undervisande lärare. Erfarenheter och synpunkter från utvärde-
ringen ska beaktas och följas upp i nästa års delkurs. 



Utbildning: G/IE 

Delkursplan i Sidoämne/G Profilkurs Musikaliskt skapande med barn 

samt IE Tillvalskurs 

 

 

Delkursplan: Verksamhetsförlagd utbildning 
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Verksamhetsförlagd utbildning 
 
Fastställd: UR 2004-11-17 
 
Inplacering i utbildningen 
 Kurs: Sidoämne/G Profilkurs Musikaliskt skapande med barn samt IE Tillvalskurs 
 Variant/Inriktning: G/IE 
 Årskurs/termin: Åk3-4 
 
Poängtal: 4p. 
 
I delkursen ingår: 

– Parvis placering i förskola (0-6 år) 
– Parvis placering i lägre årskurser (6-12 år) 

Mål 
Efter genomgången delkurs ska den studerande ha 

– i samarbete med en handledare planerat, genomfört och analyserat undervisning i förskola 
och i grundskolans lägre årskurser samt reflekterat över sin egen lärarroll  

– genom aktiva auskultationer lärt känna förskolan/praktikskolan och lärt sig reflektera över 
olika undervisningssituationer samt knyta dessa till den pågående undervisningen 

Innehåll 
Auskultationer och egen undervisning inom förskola och grundskolans lägre årskurser. 

Undervisningens genomförande 
Parvis placering på förskola eller motsvarande under åk3 och i grundskolas lägre årskurser under 
åk4. 

Examination 
Examination sker efter fullgjord VFU av lärare från Musikhögskolan i samråd med handledare. 

Betygsgrader 
Som betyg används Godkänd eller Underkänd. 

Kurslitteratur 
Kurslitteratur förtecknas på särskild lista (se arbetsplan). 

Delkursutvärdering 
Lärare och studerande väljer den form av utvärdering som lämpar sig bäst för delkursen. Detta 
kan ske som formativ (löpande) utvärdering där resultatet direkt kan påverka pågående undervis-
ning och skapa dialog om lärande mellan lärare och studerande och/eller summativ utvärdering 
som genomförs efter avslutad delkurs och kan vara skriftlig eller muntlig. Resultatet av en skrift-
lig utvärdering ska återkopplas till de studerande. 
Frågor kring mål, innehåll och undervisningsformer bör vara centrala. Viktiga synpunkter och 
erfarenheter från delkursutvärderingar ska tas upp i kursutvärderingen. Ansvaret för att utvärde-
ring kommer till stånd ligger hos undervisande lärare. Erfarenheter och synpunkter från utvärde-
ringen ska beaktas och följas upp i nästa års delkurs. 



Utbildning: G/IE 

Delkursplan i Sidoämne/G Profilkurs Musikaliskt skapande med barn 

samt IE Tillvalskurs 

 

 

Delkursplan: Pedagogiskt projekt 
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Pedagogiskt projekt 
 
Fastställd: UR 2004-11-17 
 
Inplacering i utbildningen 
 Kurs: Sidoämne/G Profilkurs Musikaliskt skapande med barn samt IE Tillvalskurs 
 Variant/Inriktning: G/IE 
 Årskurs/termin: Åk4  
 
Poängtal: 4p. 

Mål 
Efter genomgången delkurs ska den studerande 

– mött elever i förskola/i grundskolans lägre årskurser på projektbasis 
– i egenskap av ledare repeterat och genomfört föreställning med och för barn 
– samt varit delaktig i planering av projektet, tagit stort eget ansvar för innehåll och genomfö-

rande och omsatt sin kunskap genom aktivt arbete i en kreativ miljö 

Innehåll 
– miniföreställning med musik med och för barn 

Undervisningens genomförande 
Delkursen innehåller varierade arbetsformer. Dessa utvecklas med utgångspunkt i delkursens mål 
och innehåll i samverkan mellan lärare och studerande. Undervisning enskilt och i grupp. 

Examination 
Examination sker fortlöpande i delkursen av undervisande lärare. 

Betygsgrader 
Som betyg används Godkänd eller Underkänd. 

Kurslitteratur 
Kurslitteratur förtecknas på särskild lista (se arbetsplan). 

Delkursutvärdering 
Lärare och studerande väljer den form av utvärdering som lämpar sig bäst för delkursen. Detta 
kan ske som formativ (löpande) utvärdering där resultatet direkt kan påverka pågående undervis-
ning och skapa dialog om lärande mellan lärare och studerande och/eller summativ utvärdering 
som genomförs efter avslutad delkurs och kan vara skriftlig eller muntlig. Resultatet av en skrift-
lig utvärdering ska återkopplas till de studerande. 
Frågor kring mål, innehåll och undervisningsformer bör vara centrala. Viktiga synpunkter och 
erfarenheter från delkursutvärderingar ska tas upp i kursutvärderingen. Ansvaret för att utvärde-
ring kommer till stånd ligger hos undervisande lärare. Erfarenheter och synpunkter från utvärde-
ringen ska beaktas och följas upp i nästa års delkurs. 
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SÄ2 
 

Rytmik och drama som 
metod 

Kursplan och Delkursplaner 
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Utbildning: G/IE 

Kursplan för Sidoämne/G Profilkurs Rytmik och drama som metod 

samt IE Tillvalskurs 

 

 

Kursplan: Rytmik och drama som metod 
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Rytmik och drama som metod 
 
Fastställd: UR 2005-10-19 
 
Inplacering i utbildningen: G/IE Sidoämne 
 
Poängtal: 20p. 
 
Förkunskaper G: Godkända delkurser i Rörelse, Rytmik som metod och Drama, inom Huvudämnes-
studierna. 
Förkunskaper IE: Rytmik som metod, Fysiskt gehör och Drama årskurs 1, inom Huvudämnesstudier-
na. 

Syfte 
Kursens huvudsyfte är att i olika lärandesituationer integrera ämnen som utvecklar och fördjupar 
den studerandes kunskaper om Rytmik och drama som metod. Vidare syftar kursen till att den 
studerande genom analys, reflektion och praktisk tillämpning skaffar sig kunskaper och färdighe-
ter med tanke på sin kommande yrkesroll. Kursens upplägg och genomförande syftar även till att 
den studerande utvecklar sin kompetens i att självständigt och tillsammans med andra planera, 
genomföra och utvärdera undervisning, samt få god inblick och erfarenhet i olika arbetssätt. De 
perspektiv och det innehåll som aktualiseras under de verksamhetsförlagda delarna av kursen ska 
relateras till kursens övriga innehåll. 

Övergripande mål 
Efter genomgången kurs skall den studerande ha 

– tillägnat sig fördjupade kunskaper och färdigheter i de ämnen som ingår i kursen  
– utvecklat pedagogisk och musikalisk kunskap om hur man skapar och utvecklar goda läran-

desituationer och utvecklingsmiljöer samt kunna tillämpa denna kunskap  
– kunskaper i olika metoder för undervisning med barn i lägre årskurser samt personer med 

behov av särskilt stöd  
– reflekterat över det egna lärandet och den kommande yrkesrollen  

Kursens delar 

År1 År2 
Drama som metod Rytmik som metod (6-12 år) 

Drama, fördjupning Rörelse och improvisationer 

Barnkörledning Congasspel i musikundervisningen alt. Rytmikpiano 

Anatomi - kroppsupplevelse VF-utbildning; Lägre årskurser (6-12 år) (alt. särskola) 

VF-utbildning; Barnhabiliteringen på MAS  

Examination 
Den studerande examineras på kursen ur ett helhetsperspektiv av ansvarig lärargrupp. Delkurser-
na examineras av undervisande lärare såväl fortlöpande som vid särskilda tillfällen. Formerna för 
delkursexamination kan variera. 



Utbildning: G/IE 

Kursplan för Sidoämne/G Profilkurs Rytmik och drama som metod 

samt IE Tillvalskurs 
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Betyg 
Vid bedömning används något av betygen Godkänd eller Underkänd. För betyget Godkänd på 
delkurs ska den studerande ha uppnått målen för varje ämne/moment. För betyget Godkänd på 
kursen ska den studerande ha uppnått målen för varje delkurs. 

Kurslitteratur  
Bifogas varje delkursplan. 

Kursutvärdering 
Kursen utvärderas summativt vid kursens slut, termins- eller läsårsvis. Övergripande frågor kring 
mål, syfte, kursinnehåll, samarbets- och undervisningsformer bör vara centrala. Viktiga synpunk-
ter och erfarenheter från delkursutvärderingar ska tas upp i kursutvärderingen. Proto-
koll/minnesanteckningar  
från utvärderingen ska komma utbildningsledningen tillhanda. Utvärderingen skall vara offent-
ligt tillgänglig och undertecknad av ansvariga lärare samt förtroendevalda studenter. Erfarenheter 
och synpunkter från utvärderingen ska beaktas och följas upp i nästa års kurs. 



Utbildning: G/IE 

Delkursplan i Sidoämne/G Profilkurs Musikaliskt skapande med barn 

samt IE Tillvalskurs 

 

 

Delkursplan: Rytmik som metod 

43

Musikhögskolan i Malmö 
Musiklärarutbildningen 

Rytmik som metod 
 
Fastställd: UR 2005-10-19 
 
Inplacering i utbildningen 
 Kurs: Sidoämne/G Profilkurs Musikaliskt skapande med barn, Rytmik och drama som metod 

samt IE Tillvalskurs 
 Variant/Inriktning: G/IE 
 Årskurs/termin: Åk3-4 alt Åk4 
 
Poängtal: 4p/år. 
 
I delkursen ingår: 
 Rytmik som metod 0-6 år (för profilen Musikaliskt skapande med barn) 
 Rytmik som metod 6-12 år (för profilerna Musikaliskt skapande med barn, Rytmik och dra-

ma som metod samt IE Tillvalskurs) 

Mål 
Efter genomgången delkurs ska den studerande 

– ha tillägnat sig kunskaper i rytmikpedagogiska metoder och teorier för undervisning av barn 
från förskola upp till 12 års ålder  

– ha utvecklat sin personliga pedagogiska stil och egna metoder för att kunna iscensätta enga-
gerande lärandesituationer 

– kunna reflektera över lärande i allmänhet och ur rytmikpedagogiskt perspektiv i synnerhet  
 
Delkursen ska också ha bidragit till att den studerande 

– utvecklat färdigheter i rörelse och musik som är relaterade till de rytmikpedagogiska meto-
derna 

– har fördjupad kunskap om rytmikpedagogikens historik och metoder 
– utvecklat sin verbala kommunikationsförmåga 

Innehåll 
– sångrepertoar 
– skapa musik, komponera och improvisera med sång, instrument och rörelse 
– musiklyssning; i kombination med rörelse, bilder och sagor 
– rörelselekar som är utvecklade för fin- och grovmotorikträning 
– arbete med olika redskap 
– skapa rörelseformer inom olika genrer 
– göra egen miniföreställning för och med barn 
– rytmikmetodik/teori 
– praktik på förskola, låg- och mellanstadium 
– skrivuppgift 

Undervisningens genomförande 
Delkursen innehåller varierade arbetsformer. Dessa utvecklas med utgångspunkt i delkursens mål 
och innehåll i samverkan mellan lärare och studerande. Gruppundervisning. 

Examination 
Examination sker fortlöpande i delkursen samt vid redovisningar av olika slag. 



Utbildning: G/IE 

Delkursplan i Sidoämne/G Profilkurs Musikaliskt skapande med barn 

samt IE Tillvalskurs 

 

 

Delkursplan: Rytmik som metod 
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Betygsgrader 
Som betyg används Godkänd eller Underkänd. 

Kurslitteratur 
Barbro Goldinger/Gunilla Magnusson: Fem år av ditt liv 
Marie-Laure Bachmann: Dalcroze today 
B Dessen: Barn och rörelse 
Aktuella artiklar 

Delkursutvärdering 
Lärare och studerande väljer den form av utvärdering som lämpar sig bäst för delkursen. Detta 
kan ske som formativ (löpande) utvärdering där resultatet direkt kan påverka pågående undervis-
ning och skapa dialog om lärande mellan lärare och studerande och/eller summativ utvärdering 
som genomförs efter avslutad delkurs och kan vara skriftlig eller muntlig. Resultatet av en skrift-
lig utvärdering ska återkopplas till de studerande. 
Frågor kring mål, innehåll och undervisningsformer bör vara centrala. Viktiga synpunkter och 
erfarenheter från delkursutvärderingar ska tas upp i kursutvärderingen. Ansvaret för att utvärde-
ring kommer till stånd ligger hos undervisande lärare. Erfarenheter och synpunkter från utvärde-
ringen ska beaktas och följas upp i nästa års delkurs. 



Utbildning: G/IE 

Delkursplan i Sidoämne/G Profilkurs Rytmik och drama som metod 

samt IE Tillvalskurs 

 

 

Delkursplan: Drama som metod 
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Drama som metod 
 
Fastställd: UR 2005-10-19 
 
Inplacering i utbildningen  
 Kurs: Sidoämne/G Rytmik och drama som metod samt IE Tillvalskurs 
 Variant/Inriktning: G/IE  
 Årskurs/termin: Åk3 
 
Poängtal: 2p. 

Mål 
Efter genomgången delkurs ska den studerande 

– ha tillägnat sig kunskaper i dramapedagogiska metoder och teorier för undervisning av barn i 
lägre åldrar samt personer i behov av särskilt stöd  

– ha grundläggande kunskap i specialpedagogik 
– utvecklat sin pedagogiska stil och sina egna metoder för att kunna iscensätta engagerande lä-

randesituationer 
– fördjupat sin kommunikativa förmåga och förmåga till inlevelse och improvisation 
– kunna reflektera över lärande ur ett dramapedagogiskt perspektiv  

Innehåll 
– dramaövningar för olika åldrar och grupper  
– improvisationsövningar, rollspelsövningar etc 
– övningar i konfliktlösning 
– planering av lektioner med olika ämnesinnehåll 
– analys och diskussioner i samband med dramalektioners innehåll och genomförande 
– specialpedagogik 

Undervisningens genomförande 
Gruppundervisning 

Examination 
Examination sker fortlöpande i undervisningen och vid gemensamma redovisningar. 

Betygsgrader 
Som betyg används Godkänd eller Underkänd 

Kurslitteratur 
Kurslitteratur förtecknas på särskild lista (se arbetsplan) 

Delkursutvärdering 
Lärare och studerande väljer den form av utvärdering som lämpar sig bäst för delkursen. Detta 
kan ske som formativ (löpande) utvärdering där resultatet direkt kan påverka pågående undervis-
ning och skapa dialog om lärande mellan lärare och studerande och/eller summativ utvärdering 
som genomförs efter avslutad delkurs och kan vara skriftlig eller muntlig. Resultatet av en skrift-
lig utvärdering ska återkopplas till de studerande. 
Frågor kring mål, innehåll och undervisningsformer bör vara centrala. Viktiga synpunkter och 
erfarenheter från delkursutvärderingar ska tas upp i kursutvärderingen. Ansvaret för att utvärde-
ring kommer till stånd ligger hos undervisande lärare. Erfarenheter och synpunkter från utvärde-
ringen ska beaktas och följas upp i nästa års delkurs. 



Utbildning: G/IE 

Delkursplan i Sidoämne/G Profilkurs Musikaliskt skapande med barn 

samt IE Tillvalskurs 

 

 

Delkursplan: Drama, fördjupning 
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Drama, fördjupning 
 
Fastställd: UR 2004-11-17 
 
Inplacering i utbildningen 
 Kurs: Sidoämne/G Profilkurs Musikaliskt skapande med barn, Rytmik och drama som metod 

samt IE Tillvalskurs 
 Variant/Inriktning: G/IE 
 Årskurs/termin: Åk3 
 
Poängtal: 2p. 

Mål 
Efter genomgången delkurs ska den studerande ha 

– vidareutvecklat sin förståelse för sig själv och andra 
– fördjupat sina kunskaper ytterligare om samarbetets betydelse för gruppen  
– kunskap om dramaövningar av olika slag 

 
Delkursen ska också bidra till att den studerande 

– utvecklas personligt i sin roll som pedagog 
– blir medveten om sin kommunikativa förmåga i en större grupp 
– utvecklar sin förmåga till inlevelse och improvisation 

Innehåll 
– fördjupning av övningar som utvecklar fantasi- och kommunikation 
– improvisationsövningar 
– rollspel, samtal och reflektion 
– övningar i konfliktlösning och gruppdynamik 

Undervisningens genomförande 
Delkursen innehåller varierade arbetsformer. Dessa utvecklas med utgångspunkt i delkursens mål 
och innehåll i samverkan mellan lärare och studerande. Gruppundervisning. 

Examination 
Examination sker fortlöpande i undervisningen och vid gemensamma övningar.  

Betygsgrader 
Som betyg används Godkänd eller Underkänd. 

Kurslitteratur 
Kurslitteratur förtecknas på särskild lista (se arbetsplan). 

Delkursutvärdering 
Lärare och studerande väljer den form av utvärdering som lämpar sig bäst för delkursen. Detta 
kan ske som formativ (löpande) utvärdering där resultatet direkt kan påverka pågående undervis-
ning och skapa dialog om lärande mellan lärare och studerande och/eller summativ utvärdering 
som genomförs efter avslutad delkurs och kan vara skriftlig eller muntlig. Resultatet av en skrift-
lig utvärdering ska återkopplas till de studerande. 



Utbildning: G/IE 

Delkursplan i Sidoämne/G Profilkurs Musikaliskt skapande med barn 

samt IE Tillvalskurs 

 

 

Delkursplan: Drama, fördjupning 
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Frågor kring mål, innehåll och undervisningsformer bör vara centrala. Viktiga synpunkter och 
erfarenheter från delkursutvärderingar ska tas upp i kursutvärderingen. Ansvaret för att utvärde-
ring kommer till stånd ligger hos undervisande lärare. Erfarenheter och synpunkter från utvärde-
ringen ska beaktas och följas upp i nästa års delkurs. 



Utbildning: G/IE  

Delkursplan i Sidoämne/G Rytmik och drama som metod 

samt IE Tillvalskurs 

 

 

Delkursplan: Rörelse och improvisationer 
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Rörelse och improvisationer 
 
Fastställd: UR 2005-10-19 
 
Inplacering i utbildningen  
 Kurs: Sidoämne/G Rytmik och drama som metod samt IE Tillvalskurs 
 Variant/Inriktning: G/IE  
 Årskurs/termin: Åk4 
 
Poängtal: 2p. 

Mål 
Efter genomgången delkurs ska den studerande  

– ha utvecklat sina färdigheter i rörelseimprovisation, enskilt och i grupp, med utgångspunkt 
från olika musikstilar  

– blivit medveten om rörelse och improvisationens betydelse i olika lärandesituationer 
– utvecklat den icke verbala kommunikationsförmågan 
– fördjupat sin kommunikativa förmåga och förmåga till inlevelse 
– ha utvecklat ledaregenskaper 
– kunna reflektera över det egna lärandet  

Innehåll 
– härmningsövningar, samarbetsövningar enskilt, parvis eller i grupp 
– improvisationer i rörelse till musik, text, bild, röst m.m. 
– träning i att leda rörelse- och improvisationsövningar  

Undervisningens genomförande 
Gruppundervisning 

Examination 
Examination sker fortlöpande i undervisningen  

Betygsgrader  
Som betyg används Godkänd eller Underkänd 

Kurslitteratur 
Inspelad och levande musik från olika genrer/tidsepoker 

Delkursutvärdering  
Lärare och studerande väljer den form av utvärdering som lämpar sig bäst för delkursen. Detta 
kan ske som formativ (löpande) utvärdering där resultatet direkt kan påverka pågående undervis-
ning och skapa dialog om lärande mellan lärare och studerande och/eller summativ utvärdering 
som genomförs efter avslutad delkurs och kan vara skriftlig eller muntlig. Resultatet av en skrift-
lig utvärdering ska återkopplas till de studerande. 
Frågor kring mål, innehåll och undervisningsformer bör vara centrala. Viktiga synpunkter och 
erfarenheter från delkursutvärderingar ska tas upp i kursutvärderingen. Ansvaret för att utvärde-
ring kommer till stånd ligger hos undervisande lärare. Erfarenheter och synpunkter från utvärde-
ringen ska beaktas och följas upp i nästa års delkurs. 



Utbildning: G/IE 

Delkursplan i Sidoämne/G Profilkurserna Musikaliskt skapande med barn, 

Rytmik och drama som metod, Kör- och ensembleledning, B  

samt IE Profilkurs 2, Tillvalskurs Introduktionskurs: Grundskola lägre åk 

 

 

Delkursplan: Barnkörledning 
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Barnkörledning 
 
Fastställd: UR 2004-11-17 
 
Inplacering i utbildningen 
 Kurs: Sidoämne/G Profilkurserna Musikaliskt skapande med barn, Rytmik och drama som 

metod, Kör- och ensembleledning, B samt IE Profilkurs 2 och Tillvalskurs Introduktionskurs: 
Grundskola lägre årskurser 

 Variant/Inriktning: G/IE 
 Årskurs/termin: Åk3 alt. Åk4 
 
Poängtal: 2p. 

Mål 
Efter genomgången delkurs ska den studerande ha tillägnat sig kunskaper om sång i barn-
grupp/barnkör vad beträffar 

– barnröstens funktion, omfång, stämlägen 
– problemröster  
– sångövningar av enklare slag 
– repertoar av skilda svårighetsgrader för olika besättningar och stämlägen (4-16 år) 
– svensk och utländsk repertoar 
– målbrottet 

 
Delkursen ska också verka för att den studerande 

– får metodisk beredskap att arbeta med olika typer av barngrupper/körer 
– tillägnar sig kunskap att organisera, bygga upp grupp/barnkörverksamhet, föräldrakontakt, 

konserter etc.  

Innehåll 
– repetitionsteknik och varierade arbetsmetoder med inriktning mot rytmik och sång 
– lektionsplanering 
– sånginstudering från huvud- och biackordinstrument 
– gehörs- och notinstudering 
– enklare partitur 
– sångövningar för barn 
– repertoargenomgång 
– egna arrangemang 
– dirigeringsträning 
– metodiska diskussioner 
– analys av arrangemangsteknik för barnkör 
– diskussion kring klangideal 
– metoder för inträdesprov 
– metoder för att förbereda barnkören för framträdande på scen 
– metoder för att låta barnkörsångarna aktivt skapa och improvisera med körmusik 

Undervisningens genomförande 
Delkursen innehåller varierade arbetsformer. Dessa utvecklas med utgångspunkt i delkursens mål 
och innehåll i samverkan mellan lärare och studerande. Undervisning enskilt och i grupp. 



Utbildning: G/IE 

Delkursplan i Sidoämne/G Profilkurserna Musikaliskt skapande med barn, 

Rytmik och drama som metod, Kör- och ensembleledning, B  

samt IE Profilkurs 2, Tillvalskurs Introduktionskurs: Grundskola lägre åk 

 

 

Delkursplan: Barnkörledning 
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Examination 
Examination sker fortlöpande i delkursen av undervisande lärare.  

Betygsgrader 
Som betyg används Godkänd eller Underkänd. 

Kurslitteratur 
Fagius/Larsson: Barn i kör. Verbum 

Delkursutvärdering 
Lärare och studerande väljer den form av utvärdering som lämpar sig bäst för delkursen. Detta 
kan ske som formativ (löpande) utvärdering där resultatet direkt kan påverka pågående undervis-
ning och skapa dialog om lärande mellan lärare och studerande och/eller summativ utvärdering 
som genomförs efter avslutad delkurs och kan vara skriftlig eller muntlig. Resultatet av en skrift-
lig utvärdering ska återkopplas till de studerande. 
Frågor kring mål, innehåll och undervisningsformer bör vara centrala. Viktiga synpunkter och 
erfarenheter från delkursutvärderingar ska tas upp i kursutvärderingen. Ansvaret för att utvärde-
ring kommer till stånd ligger hos undervisande lärare. Erfarenheter och synpunkter från utvärde-
ringen ska beaktas och följas upp i nästa års delkurs. 



Utbildning: G/IE 

Delkursplan i Sidoämne/G Profilkurs Rytmik och drama som metod 

samt IE Tillvalskurs 

 

 

Delkursplan: Anatomi - kroppsupplevelse 
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Anatomi – kroppsupplevelse 
 
Fastställd: UR 2005-10-19 
 
Inplacering i utbildningen  
 Kurs: Sidoämne/G Rytmik och drama som metod samt IE Tillvalskurs 
 Variant/Inriktning: G/IE  
 Årskurs/termin: Åk3 
 
Poängtal: 2p. 

Mål 
Efter genomgången delkurs ska den studerande ha 

– utvecklat teoretisk kunskap om den egna kroppen; dess uppbyggnad, förmåga och begräns-
ningar  

– utvecklat praktisk kunskap och känsla för hur kroppen kan användas och behandlas 
– ha förmåga att förmedla kunskap om kroppen och dess rörelser  
– förmåga att leda enklare ergonomiska övningar i undervisning 

Innehåll 
– teoretiska studier om kroppen och dess reaktioner 
– praktiska övningar och rörelser 
– övning i att leda ergonomiska övningar 

Undervisningens genomförande 
Gruppundervisning. 

Examination  
Examination sker fortlöpande i undervisningen genom aktivt deltagande. 

Betygsgrader 
Som betyg används Godkänd eller Underkänd 

Kurslitteratur 
Referenslitteratur: Dropsy, Jacques: Den harmoniska kroppen/Natur och Kultur; Dropsy, Jac-
ques: Leva i sin kropp/Natur och Kultur; Anatomibok; Kopierat material.  

Delkursutvärdering  
Lärare och studerande väljer den form av utvärdering som lämpar sig bäst för delkursen. Detta 
kan ske som formativ (löpande) utvärdering där resultatet direkt kan påverka pågående undervis-
ning och skapa dialog om lärande mellan lärare och studerande och/eller summativ utvärdering 
som genomförs efter avslutad delkurs och kan vara skriftlig eller muntlig. Resultatet av en skrift-
lig utvärdering ska återkopplas till de studerande. 
Frågor kring mål, innehåll och undervisningsformer bör vara centrala. Viktiga synpunkter och 
erfarenheter från delkursutvärderingar ska tas upp i kursutvärderingen. Ansvaret för att utvärde-
ring kommer till stånd ligger hos undervisande lärare. Erfarenheter och synpunkter från utvärde-
ringen ska beaktas och följas upp i nästa års delkurs. 



Utbildning: G/IE 

Delkursplan i Sidoämne/G Profilkurs Rytmik och drama som metod 

samt IE Tillvalskurs 

 

 

Delkursplan: Congasspel i musikundervisningen 
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Congasspel i musikundervisningen 
 
Fastställd: UR 2005-10-19 
 
Inplacering i utbildningen  
 Kurs: Sidoämne/G Rytmik och drama som metod samt IE Tillvalskurs  
 Variant/Inriktning: G/IE  
 Årskurs/termin: Åk4 
 
Poängtal: 2p. 

Mål 
Efter genomgången delkurs ska den studerande ha 

– utvecklat sina färdigheter i slagverk och ökat sin medvetenhet om slagverkets betydelse för 
musikundervisning 

– förmåga att leda congasspel i undervisning 

Innehåll 
– spelteknik 
– ensemblespel 
– metoder för användande av percussion i metrikundervisning 
– videoinspelningar 

Undervisningens genomförande 
Gruppundervisning 

Examination  
Examination sker fortlöpande i form av gruppredovisningar  

Betygsgrader  
Som betyg används Godkänd eller Underkänd 

Kurslitteratur  
Kompendier, eget material, video- och musikfilmer  

Delkursutvärdering  
Lärare och studerande väljer den form av utvärdering som lämpar sig bäst för delkursen. Detta 
kan ske som formativ (löpande) utvärdering där resultatet direkt kan påverka pågående undervis-
ning och skapa dialog om lärande mellan lärare och studerande och/eller summativ utvärdering 
som genomförs efter avslutad delkurs och kan vara skriftlig eller muntlig. Resultatet av en skrift-
lig utvärdering ska återkopplas till de studerande. 
Frågor kring mål, innehåll och undervisningsformer bör vara centrala. Viktiga synpunkter och 
erfarenheter från delkursutvärderingar ska tas upp i kursutvärderingen. Ansvaret för att utvärde-
ring kommer till stånd ligger hos undervisande lärare. Erfarenheter och synpunkter från utvärde-
ringen ska beaktas och följas upp i nästa års delkurs. 



Utbildning: G/IE 

Delkursplan i Sidoämne/G Profilkurs Rytmik och drama som metod 

samt IE Tillvalskurs 

 

 

Delkursplan: Rytmikpiano 
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Rytmikpiano 
 
Fastställd: UR 2005-10-19 
 
Inplacering i utbildningen  
 Kurs: Sidoämne/G Rytmik och drama som metod samt IE Tillvalskurs 
 Variant/Inriktning: G/IE  
 Årskurs/termin: Åk4 
 
Poängtal: 2p. 

Mål 
Efter genomgången delkurs ska den studerande ha 

– utvecklat sina improvisationsfärdigheter på piano i kombination med rörelse 
– lärt sig att komponera barnvisor över olika teman 
– förmåga att leda undervisning med hjälp av piano 

Innehåll 
– praktisk och teoretisk genomgång av ackord och dess tillämpning  
– ackompanjera och komponera barnvisor 
– improviserat spel till rörelse med utgångspunkt i tematiskt planerade idéer tonalt, fritonalt 

samt kyrkotonarter, II-V-I-progression  

Undervisningens genomförande 
Gruppundervisning 

Examination  
Examination sker fortlöpande i form av gruppredovisningar  

Betygsgrader  
Som betyg används Godkänd eller Underkänd 

Kurslitteratur  
Kompendier och eget material 

Delkursutvärdering  
Lärare och studerande väljer den form av utvärdering som lämpar sig bäst för delkursen. Detta 
kan ske som formativ (löpande) utvärdering där resultatet direkt kan påverka pågående undervis-
ning och skapa dialog om lärande mellan lärare och studerande och/eller summativ utvärdering 
som genomförs efter avslutad delkurs och kan vara skriftlig eller muntlig. Resultatet av en skrift-
lig utvärdering ska återkopplas till de studerande. 
Frågor kring mål, innehåll och undervisningsformer bör vara centrala. Viktiga synpunkter och 
erfarenheter från delkursutvärderingar ska tas upp i kursutvärderingen. Ansvaret för att utvärde-
ring kommer till stånd ligger hos undervisande lärare. Erfarenheter och synpunkter från utvärde-
ringen ska beaktas och följas upp i nästa års delkurs. 



Utbildning: G/IE 

Delkursplan i Sidoämne/G Profilkurs Rytmik och drama som metod 

samt IE Tillvalskurs 

 

 

Delkursplan: Verksamhetsförlagd utbildning 
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Verksamhetsförlagd utbildning 
 
Fastställd: UR 2005-10-19 
 
Inplacering i utbildningen  
 Kurs: Sidoämne/G Rytmik och drama som metod samt IE Tillvalskurs 
 Variant/Inriktning: G/IE  
 Årskurs/termin: Åk3-4 
 
Poängtal: 2p/år. 

Mål 
Efter genomgången delkurs ska den studerande 

– i samarbete med handledare planerat, genomfört och analyserat undervisning  
– genom aktiva auskultationer lärt känna praktikplatsen och dess personal  
– ha reflekterat över sin egen lärarroll, olika undervisningssituationer samt knyta dessa reflek-

tioner till den pågående undervisningen 

Innehåll 
Den verksamhetsförlagda utbildningen består av auskultation och praktik. Kursens övriga delar 
relateras och omsätts i den verksamhetsförlagda utbildningen samtidigt som de praktiska erfaren-
heterna ligger till grund för reflektion och ett vetenskapligt förhållningssätt i lärandeprocessen. 

Undervisningens genomförande 
Parvis placering på barnhabiliteringen på MAS eller motsvarande samt i grundskolans lägre års-
kurser alternativt i särskola.  

Examination 
Examination sker efter fullgjord VFU av lärare från Musikhögskolan i samråd med handledare. 

Betygsgrader 
Som betyg används Godkänd eller Underkänd. 

Kurslitteratur 
Kurslitteratur förtecknas på särskild lista (se arbetsplan). 

Delkursutvärdering 
Lärare och studerande väljer den form av utvärdering som lämpar sig bäst för delkursen. Detta 
kan ske som formativ (löpande) utvärdering där resultatet direkt kan påverka pågående undervis-
ning och skapa dialog om lärande mellan lärare och studerande och/eller summativ utvärdering 
som genomförs efter avslutad delkurs och kan vara skriftlig eller muntlig. Resultatet av en skrift-
lig utvärdering ska återkopplas till de studerande. 
Frågor kring mål, innehåll och undervisningsformer bör vara centrala. Viktiga synpunkter och 
erfarenheter från delkursutvärderingar ska tas upp i kursutvärderingen. Ansvaret för att utvärde-
ring kommer till stånd ligger hos undervisande lärare. Erfarenheter och synpunkter från utvärde-
ringen ska beaktas och följas upp i nästa års delkurs. 
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Utbildning: G/IE 

Kursplan för Sidoämne/G Profilkurs Musik med ungdomar  

samt IE Tillvalskurs 
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Musik med Ungdomar 
 
Fastställd: UR 2004-12-14 
 
Inplacering i utbildningen: G/IE Sidoämne 
 
Poängtal: 20p. 
 
Förkunskaper: Godkända delkurser i Ensemble, Mediateknik - ord och bild, Mediateknik - sequenser 
och Mediateknik – noteditering, inom Huvudämnesstudierna  

Syfte 
Kursens huvudsyfte är att med musicerandet i centrum, utveckla den studerandes musikaliska 
identitet inom vald huvudgenre samt att den studerande skaffar sig fördjupade färdigheter med 
hänsyn till den kommande yrkesrollen som lärare i musik. Kursens syfte är att i olika former av 
ensemblemusicerande integrera ämnen som utvecklar den studerades kunskap om musik, musi-
kens grammatik, musiken i samhället och lärande. Vidare syftar kursen till att den studerande 
genom analys, reflektion och praktisk tillämpning, skaffar sig kunskaper och erfarenheter som 
musiker och lärare för att i en framtida yrkesroll kunna fungera som konstnärlig och pedagogisk 
förebild. Kursens upplägg och genomförande syftar även till att den studerande utvecklar sin 
kompetens i att självständigt och tillsammans med andra planera, genomföra och utvärdera un-
dervisning, samt få inblick i olika arbetssätt. De perspektiv och det innehåll som aktualiseras 
under verksamhetsförlagda delar ska relateras till kursens övriga delar. 

Övergripande mål 
Efter genomgången kurs skall den studerande ha 

– tillägnat sig fördjupade kunskaper och färdigheter i de ämnen som ingår i kursen samt fått 
förståelse för hur dessa ämnen bidrar till den egna musikaliska utvecklingen 

– utvecklat sin pedagogiska och musikaliska kunskap om hur man skapar och utvecklar goda 
lärandesituationer och utvecklingsmiljöer för ungdomar samt kunna tillämpa denna kun-
skap 

– inhämtat kunskap om användningen av informationsteknik i undervisning och kunna visa 
förmåga att utnyttja denna kunskap inom det egna undervisningsområdet 

– reflekterat över det egna lärandet och den kommande yrkesrollen  

Kursens delar 

a) Pop/rockmusik 

År1 År2 
Rockensemble Rockensemble 

Media och arrangering Biinstrumentensemble 

Ensembleledning med didaktisk inriktning PIK - Elgitarr 

 PIK - Synthesizer 

 MoS: Genrespecifik inriktning rock 



Utbildning: G/IE 

Kursplan för Sidoämne/G Profilkurs Musik med ungdomar  

samt IE Tillvalskurs 
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b) Jazzmusik 

År1 År2 
Jazzensemble Jazzensemble 

Media och arrangering Biinstrumentensemble 

Ensembleledning med didaktisk inriktning PIK - Elgitarr 

 PIK - Synthesizer 

 MoS: Genrespecifik inriktning jazz 

c) Folkmusik 

År1 År2 
Folkmusik-/och sångensemble Folkmusik-/och sångensemble 

PIK - Folkmusikinstrument Folklig sång och folklig dans 

Media och arrangering MoS: Genrespecifik inriktning folkmusik 

 Ensembleblock med didaktisk inriktn - Folkmusik 

d) Västerländsk konstmusik 

År1 År2 
Kammarmusik Kammarmusik 

Partiturspel Form- och strukturanalys 

Media och arrangering Sång- och ackompanjemang alternativt 

MoS: Genrespecifik inriktning klassisk PIK - Familjeinstrument 

 MoS: Genrespecifik inriktning klassisk 

 Ensemble- eller Körledning  

Examination 
Den studerande examineras på kursen ur ett helhetsperspektiv av ansvarig lärargrupp. Delkurser-
na examineras av undervisande lärare såväl fortlöpande som vid särskilda tillfällen. Formerna för 
delkursexamination kan variera. 

Betyg  
Vid bedömning används något av betygen Godkänd eller Underkänd. För betyget Godkänd på 
delkurs ska den studerande ha uppnått målen för varje ämne/moment. För betyget Godkänd på 
kursen ska den studerande ha uppnått målen för varje delkurs. 

Kurslitteratur  
Bifogas varje delkursplan. 

Kursutvärdering 
Kursen utvärderas summativt vid kursens slut, termins- eller läsårsvis. Övergripande frågor kring 
mål, syfte, kursinnehåll, samarbets- och undervisningsformer bör vara centrala. Viktiga synpunk-
ter och erfarenheter från delkursutvärderingar ska tas upp i kursutvärderingen. Proto-
koll/minnesanteckningar från utvärderingen ska komma utbildningsledningen tillhanda. Utvär-
deringen skall vara offentligt tillgänglig och undertecknad av ansvariga lärare samt förtroendeval-
da studenter. Erfarenheter och synpunkter från utvärderingen ska beaktas och följas upp i nästa 
års kurs. 
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Utbildning: G/IE 

Delkursplan i Sidoämne/G Profilkurs Musik med ungdomar - A 

samt IE Tillvalskurs 
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Rockensemble 
 
Fastställd: UR 2004-12-14 
 
Inplacering i utbildningen 
 Kurs: Sidoämne/G Profilkurs Musik med ungdomar - A samt IE Tillvalskurs 
 Variant/Inriktning: G/IE 
 Årskurs/termin: Åk3-4 
 
Poängtal: 6p. 

Mål 
Efter genomgången delkurs ska den studerande ha 

– god förmåga att musicera i rockensemble med utgångspunkt från sitt huvudinstrument 
– fått erfarenhet av att utarbeta och genomföra konserter inom rockgenren 
– fått erfarenhet av att arrangera, instruera och leda rockensemble på huvudinstrumentnivå 

Innehåll 
Arrangering, plankning och musicerande med utgångspunkt från kursens syfte och delkursens 
mål. Musikaliskt material väljer de studerande i samråd med undervisande lärare. 

Undervisningens genomförande 
Undervisningen sker i ensembleform. Delkursen samläses mellan olika studerande på musiklärar-
utbildningen. 

Examination 
Examination sker fortlöpande samt vid redovisningar i form av minst en offentlig konsert per 
läsår. 

Betygsgrader 
Som betyg används Godkänd eller Underkänd 

Kurslitteratur 
Kurslitteratur förtecknas på särskild lista (se arbetsplan). Se vidare under Innehåll. 

Delkursutvärdering 
Lärare och studerande väljer den form av utvärdering som lämpar sig bäst för delkursen. Detta 
kan ske som formativ (löpande) utvärdering där resultatet direkt kan påverka pågående undervis-
ning och skapa dialog om lärande mellan lärare och studerande och/eller summativ utvärdering 
som genomförs efter avslutad delkurs och kan vara skriftlig eller muntlig. Resultatet av en skrift-
lig utvärdering ska återkopplas till de studerande. 
Frågor kring mål, innehåll och undervisningsformer bör vara centrala. Viktiga synpunkter och 
erfarenheter från delkursutvärderingar ska tas upp i kursutvärderingen. Ansvaret för att utvärde-
ring kommer till stånd ligger hos undervisande lärare. Erfarenheter och synpunkter från utvärde-
ringen ska beaktas och följas upp i nästa års delkurs. 



Utbildning: G/IE 

Delkursplan i Sidoämne/G Profilkurs Musik med ungdomar – A och B 

samt IE Tillvalskurs 
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Biinstrumentensemble 
 
Fastställd: UR 2004-12-14 
 
Inplacering i utbildningen 
 Kurs: Sidoämne/G Profilkurs Musik med ungdomar – A+B samt IE Tillvalskurs 
 Variant/Inriktning: G/IE 
 Årskurs/termin: Åk4 
 
Poängtal: 2p. 

Mål 
Efter genomgången delkurs ska den studerande 

– ha skaffat sig fördjupad erfarenhet av att spela på olika biinstrument i en ensemble där 
trummor, bas, elgitarr, keyboard och sång ingår  

– tillägnat sig färdigheter och kunskaper nödvändiga för att leda och instruera ensembleverk-
samhet i grundskolans högre årskurser samt i gymnasieskolans estetiska verksamhet 

– kunna instruera trummor, bas, elgitarr, keyboard och sång i en ensemblesituation 

Innehåll 
– praktiskt spelande på biinstrument samt övning i att leda och instruera 
– sång 
– plankning 
– repertoar av historiskt intresse samt aktuell repertoar 

Undervisningens genomförande 
Undervisningen bedrivs i form av ensemblespel. Alla deltagare roterar mellan de i ensemblen 
ingående instrumenten. 

Examination 
Examination sker fortlöpande i delkursen av undervisande lärare. Varje studerande ska under 
delkursen ha instruerat vid minst ett undervisningstillfälle/termin 

Betygsgrader 
Som betyg används Godkänd eller Underkänd. 

Kurslitteratur 
Kurslitteratur förtecknas på särskild lista (se arbetsplan). 

Delkursutvärdering 
Lärare och studerande väljer den form av utvärdering som lämpar sig bäst för delkursen. Detta 
kan ske som formativ (löpande) utvärdering där resultatet direkt kan påverka pågående undervis-
ning och skapa dialog om lärande mellan lärare och studerande och/eller summativ utvärdering 
som genomförs efter avslutad delkurs och kan vara skriftlig eller muntlig. Resultatet av en skrift-
lig utvärdering ska återkopplas till de studerande. 
Frågor kring mål, innehåll och undervisningsformer bör vara centrala. Viktiga synpunkter och 
erfarenheter från delkursutvärderingar ska tas upp i kursutvärderingen. Ansvaret för att utvärde-
ring kommer till stånd ligger hos undervisande lärare. Erfarenheter och synpunkter från utvärde-
ringen ska beaktas och följas upp i nästa års delkurs. 



Utbildning: G/IE Jazz och Rock 

Delkursplan i Sidoämne/G Profilkurs Musik med ungdomar – A och B 

samt IE Profilkurs 2 och Tillvalskurs 
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Praktisk instrumentkännedom – Elgitarr 
 
Fastställd: UR 2003-03-12 
 
Inplacering i utbildningen 
 Kurs: Sidoämne/G Profilkurs Musik med ungdomar – A+B, IE Profilkurs 2 och Tillvalskurs 
 Variant/Inriktning: G/IE Jazz och Rock 
 Årskurs/termin: G/IE Åk4 
 
Poängtal: 2p. 

Mål 
Efter genomgången delkurs ska den studerande 

– ha en grundläggande förståelse för instrumentets praktiska användning i en ensemblesitua-
tion 

– kunna spela enkla komp i olika stilar 
– förstå och kunna använda sig av barréackordsystemet 
– förstå hur och varför man använder kvintackord 
– förstå och praktiskt kunna ställa olika typer av ljud på elgitarren/förstärkaren 
– förstå och praktiskt kunna använda såväl vanlig notskrift som tabulaturnotation 

Innehåll 
Delkursen innehåller praktisk övning och teoretisk genomgång av de moment som tagits upp 
under mål. En mindre del av tiden ska användas till genomgång av undervisningsmaterial för 
elgitarr. 

Undervisningens genomförande 
Undervisningen bedrivs i grupp (ca 3-4 stud.) med tonvikt på individuellt spelande men också i 
form av ensemblespel. 

Examination 
Examination sker fortlöpande. Den studerande ska under delkursen gång visa prov på praktiska 
färdigheter och förståelse för de moment som ingår. 

Betygsgrader 
Som betyg används Godkänd eller Underkänd 

Kurslitteratur 
Kurslitteratur förtecknas på särskild lista. alt. se arbetsplan 

Delkursutvärdering 
Lärare och studerande väljer den form av utvärdering som lämpar sig bäst för delkursen. Detta 
kan ske som formativ (löpande) utvärdering där resultatet direkt kan påverka pågående undervis-
ning och skapa dialog om lärande mellan lärare och studerande och/eller summativ utvärdering 
som genomförs efter avslutad delkurs och kan vara skriftlig eller muntlig. Resultatet av en skrift-
lig utvärdering ska återkopplas till de studerande. 
Frågor kring mål, innehåll och undervisningsformer bör vara centrala. Viktiga synpunkter och 
erfarenheter från delkursutvärderingar ska tas upp i kursutvärderingen. Ansvaret för att utvärde-
ring kommer till stånd ligger hos undervisande lärare. Erfarenheter och synpunkter från utvärde-
ringen ska beaktas och följas upp i nästa års delkurs. 



Utbildning: G/IE 

Delkursplan i Sidoämne/G Profilkurs Musik med ungdomar – A och B 

samt IE Tillvalskurs 
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Praktisk instrumentkännedom – Synthesizer 
 
Fastställd: UR 2004-12-14 
 
Inplacering i utbildningen 
 Kurs: Sidoämne/G Profilkurs Musik med ungdomar – A+B samt IE Tillvalskurs 
 Variant/Inriktning: G/IE 
 Årskurs/termin: Åk4 
 
Poängtal: 2p. 

Mål 
– Efter genomgången delkurs ska den studerande 
– ha en grundläggande förståelse för instrumentets praktiska användning i en ensemblesitua-

tion 
– kunna spela enkla komp i olika stilar 
– förstå och praktiskt kunna ställa in olika typer av ljud på synthesizern 
– ha fått praktisk kännedom om synthens två funktioner: 
– instrumenthärmande och det därav följande idiomatiska spelsättet 
– syntetiska ljud, typiska för synthesizern 
– ha fått inblick i den anslagsteknik som skiljer syntspelet från pianospelet 
– ha fått grundläggande kunskap om digitalpianospel 

Innehåll 
Delkursen innehåller praktisk övning och teoretisk genomgång av de moment som tagits upp 
under mål. 

Undervisningens genomförande 
Undervisningen bedrivs i grupp (ca 3-4 stud.) med tonvikt på individuellt spelande men också i 
form av ensemblespel. 

Examination 
Examination sker fortlöpande. Den studerande ska under delkursen gång visa prov på praktiska 
färdigheter och förståelse för de moment som ingår. 

Betygsgrader 
Som betyg används Godkänd eller Underkänd. 

Kurslitteratur 
Kurslitteratur förtecknas på särskild lista (se arbetsplan). 

Delkursutvärdering 
Lärare och studerande väljer den form av utvärdering som lämpar sig bäst för delkursen. Detta 
kan ske som formativ (löpande) utvärdering där resultatet direkt kan påverka pågående undervis-
ning och skapa dialog om lärande mellan lärare och studerande och/eller summativ utvärdering 
som genomförs efter avslutad delkurs och kan vara skriftlig eller muntlig. Resultatet av en skrift-
lig utvärdering ska återkopplas till de studerande. 



Utbildning: G/IE 

Delkursplan i Sidoämne/G Profilkurs Musik med ungdomar – A och B 

samt IE Tillvalskurs 
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Frågor kring mål, innehåll och undervisningsformer bör vara centrala. Viktiga synpunkter och 
erfarenheter från delkursutvärderingar ska tas upp i kursutvärderingen. Ansvaret för att utvärde-
ring kommer till stånd ligger hos undervisande lärare. Erfarenheter och synpunkter från utvärde-
ringen ska beaktas och följas upp i nästa års delkurs. 



Utbildning: G/IE 

Delkursplan i Sidoämne/G Profilkurs Musik med ungdomar 

samt IE Tillvalskurs 
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Media och arrangering 
 
Fastställd: UR 2004-12-14 
 
Inplacering i utbildningen 
 Kurs: Sidoämne/G Profilkurs Musik med ungdomar samt IE Tillvalskurs 
 Variant/Inriktning: G/IE 
 Årskurs/termin: Åk3 
 
Poängtal: 4p. 

Mål 
Efter genomgången delkurs ska den studerande ha skaffat sig förmåga att 

– analysera, arrangera och komponera med utgångspunkt i vald genre med fokus på ungdo-
mars musicerande i och utanför skolan 

– skapa musik med hjälp av digitala hjälpmedel  
– använda kursens innehåll i ett praktiskt sammanhang 

Innehåll 
– analys av harmonik, melodik och form 
– skapa och arrangera låtar med utgångspunkt från genrespecifik harmonik, melodik, form 

samt genrespecifika tekniker 
– digitala tekniker såsom sampling, loopar, audio- och midiinspelning 
– orientering kring utrustning och olika programvaror 
– mediebaserad liveproduktion 

Undervisningens genomförande 
Delkurserna genomförs i form av litteraturstudier, seminarier, diskussioner, problembaserade 
uppgifter, projektstudier och praktiska arbetssätt i grupp eller individuellt. 

Examination 
Muntliga, skriftliga och musikaliska redovisningar sker fortlöpande under delkursen. De stude-
rande ska i slutet av kursen förbereda och genomföra en mediebaserad konsert. 

Betygsgrader 
Som betyg används Godkänd eller Underkänd. 

Kurslitteratur 
Kurslitteratur förtecknas på särskild lista (se arbetsplan). 

Delkursutvärdering 
Lärare och studerande väljer den form av utvärdering som lämpar sig bäst för delkursen. Detta 
kan ske som formativ (löpande) utvärdering där resultatet direkt kan påverka pågående undervis-
ning och skapa dialog om lärande mellan lärare och studerande och/eller summativ utvärdering 
som genomförs efter avslutad delkurs och kan vara skriftlig eller muntlig. Resultatet av en skrift-
lig utvärdering ska återkopplas till de studerande. 
Frågor kring mål, innehåll och undervisningsformer bör vara centrala. Viktiga synpunkter och 
erfarenheter från delkursutvärderingar ska tas upp i kursutvärderingen. Ansvaret för att utvärde-
ring kommer till stånd ligger hos undervisande lärare. Erfarenheter och synpunkter från utvärde-
ringen ska beaktas och följas upp i nästa års delkurs. 



Utbildning: G/IE Arr/Komp, Folkmusik, Jazz, Klassisk och Rock 

Delkursplan i Sidoämne/G Profilkurserna Musik med ungdomar, 

Rockmusikprofil och Folkmusikprofil samt IE Profilkurs 2 och Tillvalskurs 

 

 

Delkursplan: Musik och Samhälle: Genrespecifik inriktning 
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Musik och Samhälle: Genrespecifik inriktning  
 
Fastställd: UR 2003-09-17 
 
Inplacering i utbildningen 
 Kurs: Sidoämne/G Profilkurserna Musik med ungdomar, G Rockmusik, G Folkmusik,  

IE Profilkurs 2 och Tillvalskurs 
 Variant/Inriktning: G/IE (för Rytmik särskild delkursplan) 
 Årskurs/termin: G Åk3 alt. Åk4 alt. Åk3-4, IE Åk3 och 4 
 
Poängtal: G 1p/år, IE totalt 2p. 

Mål 
Efter genomgången delkurs ska den studerande ha fördjupade kunskaper om 

– genrens sociala, kulturella och historiska sammanhang 
– de viktigaste verken/stilarna/artisterna inom genren 

Innehåll 
– i delkursen behandlas mer ingående genrens historia i vid bemärkelse 
– specialisering/fördjupning inom något fält  
– litteraturstudier och repertoarlyssning inom ämnesområdet 

Undervisningens genomförande 
– föreläsningar/seminarier 
– enskilda arbeten och grupparbeten kan förekomma 

Examination 
– examination sker genom löpande bedömning samt skriftliga arbeten 
– även muntlig redovisning kan förekomma 

Betygsgrader 
Som betyg används Godkänd eller Underkänd 

Kurslitteratur 
Kurslitteratur förtecknas på särskild lista. alt. se arbetsplan 

Delkursutvärdering 
Lärare och studerande väljer den form av utvärdering som lämpar sig bäst för delkursen. Detta 
kan ske som formativ (löpande) utvärdering där resultatet direkt kan påverka pågående undervis-
ning och skapa dialog om lärande mellan lärare och studerande och/eller summativ utvärdering 
som genomförs efter avslutad delkurs och kan vara skriftlig eller muntlig. Resultatet av en skrift-
lig utvärdering ska återkopplas till de studerande. 
Frågor kring mål, innehåll och undervisningsformer bör vara centrala. Viktiga synpunkter och 
erfarenheter från delkursutvärderingar ska tas upp i kursutvärderingen. Ansvaret för att utvärde-
ring kommer till stånd ligger hos undervisande lärare. Erfarenheter och synpunkter från utvärde-
ringen ska beaktas och följas upp i nästa års delkurs. 



Utbildning: G/IE 

Delkursplan i Sidoämne/G Profilkurserna Kör- och ensembleledning – A, 

Huvudinstrument och ensemble samt IE Tillvalskurs 
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Ensembleledning med didaktisk inriktning, 1år 
 
Fastställd: UR 2004-11-17 
 
Inplacering i utbildningen 
 Kurs: Sidoämne/G Profilkurserna Musik med ungdomar – A och B samt IE Tillvalskurs 
 Variant/Inriktning: G/IE 
 Årskurs/termin: Åk3  
 
Poängtal: 3p. 

Mål 
Efter genomgången delkurs ska den studerande ha 

– grundläggande kunskaper om ensembleledarens arbete 
– fördjupade färdigheter i ensembleledning 
– kännedom om ensembleledarens möjlighet att påverka genom kroppsspråk, gestik och signa-

ler 
– metodiska och organisatoriska färdigheter att leda ensembler av olika slag 
– breddade kunskaper om olika typer av ensembler 
– elementär kännedom om instrumentens betydelse och funktion i olika ensembleformer 
– repertoarkännedom 
– insikt i betydelsen av socialiseringsarbetet för en ensemble 
– i en ensemblegrupp kunna urskilja och definiera gruppens olika rollfunktioner 
– ha förståelse för vad yrkesrollen som ensembleledare innebär och vilka färdigheter som krävs 

för att professionellt kunna handskas med denna ledarsituation 

Innehåll 
Arbete med: 

– träning av kroppsspråket som musikaliskt verktyg i ledarrollen 
– repertoargenomgång för olika typer av instrumentalensembler 
– arrangering, materialframställning 
– instudering av egna kompositioner/arrangemang 
– repetitionsmetodik och planering 
– analys och metodiska diskussioner 
– ensembleledarrollen 

Undervisningens genomförande 
Delkursen innehåller varierade arbetsformer. Dessa utvecklas med utgångspunkt i delkursens mål 
och innehåll i samverkan mellan lärare och studerande. Gruppundervisning. Videodokumenta-
tion. 

Examination 
Examination sker fortlöpande i delkursen av undervisande lärare. 

Betygsgrader 
Som betyg används Godkänd eller Underkänd. 

Kurslitteratur 
Kurslitteratur förtecknas på särskild lista (se arbetsplan). 



Utbildning: G/IE 

Delkursplan i Sidoämne/G Profilkurserna Kör- och ensembleledning – A, 

Huvudinstrument och ensemble samt IE Tillvalskurs 

 

 

Delkursplan: Ensembleledning inkl. ensembledirigering, 1år 
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Delkursutvärdering 
Lärare och studerande väljer den form av utvärdering som lämpar sig bäst för delkursen. Detta 
kan ske som formativ (löpande) utvärdering där resultatet direkt kan påverka pågående undervis-
ning och skapa dialog om lärande mellan lärare och studerande och/eller summativ utvärdering 
som genomförs efter avslutad delkurs och kan vara skriftlig eller muntlig. Resultatet av en skrift-
lig utvärdering ska återkopplas till de studerande. 
Frågor kring mål, innehåll och undervisningsformer bör vara centrala. Viktiga synpunkter och 
erfarenheter från delkursutvärderingar ska tas upp i kursutvärderingen. Ansvaret för att utvärde-
ring kommer till stånd ligger hos undervisande lärare. Erfarenheter och synpunkter från utvärde-
ringen ska beaktas och följas upp i nästa års delkurs. 
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Utbildning: G/IE 

Delkursplan i Sidoämne/G Profilkurs Musik med ungdomar – B 

samt IE Tillvalskurs 

 

 

Delkursplan: Jazzensemble 
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Jazzensemble 
 
Fastställd: UR 2003-12-09 
 
Inplacering i utbildningen 
 Kurs: Sidoämne/G Profilkurs Musik med ungdomar – B samt IE Tillvalskurs 
 Variant/Inriktning: G/IE 
 Årskurs/termin: Åk3-4 
 
Poängtal: 6p. 

Mål 
Efter genomgången delkurs ska den studerande 

– ha uppnått goda färdigheter i att musicera i olika ensembleformer inom jazz, i synnerhet vad 
gäller kommunikation och samspel 

– kunna behärska jazzens harmonik, såväl gehörsmässigt som teoretiskt  
– ha ett utvecklat improvisationsspråk 

Innehåll 
– praktiskt musicerande i olika ensembleformer 

Undervisningens genomförande 
Delkursen innehåller varierande arbetsformer som gruppundervisning, workshops, projekt, ge-
mensamma redovisningar eller konserter. 

Examination 
Fortlöpande samt i form av redovisningar och/eller konserter. 

Betygsgrader 
Som betyg används Godkänd eller Underkänd 

Kurslitteratur 
Material hämtat ur gängse litteratur och eventuellt studerandes egna kompositioner. 

Delkursutvärdering 
Lärare och studerande väljer den form av utvärdering som lämpar sig bäst för delkursen. Detta 
kan ske som formativ (löpande) utvärdering där resultatet direkt kan påverka pågående undervis-
ning och skapa dialog om lärande mellan lärare och studerande och/eller summativ utvärdering 
som genomförs efter avslutad delkurs och kan vara skriftlig eller muntlig. Resultatet av en skrift-
lig utvärdering ska återkopplas till de studerande. 
Frågor kring mål, innehåll och undervisningsformer bör vara centrala. Viktiga synpunkter och 
erfarenheter från delkursutvärderingar ska tas upp i kursutvärderingen. Ansvaret för att utvärde-
ring kommer till stånd ligger hos undervisande lärare. Erfarenheter och synpunkter från utvärde-
ringen ska beaktas och följas upp i nästa års delkurs. 



Utbildning: G/IE 

Delkursplan i Sidoämne/G Profilkurs Musik med ungdomar – A och B 

samt IE Tillvalskurs 

 

 

Delkursplan: Biinstrumentensemble 
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Biinstrumentensemble 
 
Fastställd: UR 2004-12-14 
 
Inplacering i utbildningen 
 Kurs: Sidoämne/G Profilkurs Musik med ungdomar – A+B samt IE Tillvalskurs 
 Variant/Inriktning: G/IE 
 Årskurs/termin: Åk4 
 
Poängtal: 2p. 

Mål 
Efter genomgången delkurs ska den studerande 

– ha skaffat sig fördjupad erfarenhet av att spela på olika biinstrument i en ensemble där 
trummor, bas, elgitarr, keyboard och sång ingår  

– tillägnat sig färdigheter och kunskaper nödvändiga för att leda och instruera ensembleverk-
samhet i grundskolans högre årskurser samt i gymnasieskolans estetiska verksamhet 

– kunna instruera trummor, bas, elgitarr, keyboard och sång i en ensemblesituation 

Innehåll 
– praktiskt spelande på biinstrument samt övning i att leda och instruera 
– sång 
– plankning 
– repertoar av historiskt intresse samt aktuell repertoar 

Undervisningens genomförande 
Undervisningen bedrivs i form av ensemblespel. Alla deltagare roterar mellan de i ensemblen 
ingående instrumenten. 

Examination 
Examination sker fortlöpande i delkursen av undervisande lärare. Varje studerande ska under 
delkursen ha instruerat vid minst ett undervisningstillfälle/termin 

Betygsgrader 
Som betyg används Godkänd eller Underkänd. 

Kurslitteratur 
Kurslitteratur förtecknas på särskild lista (se arbetsplan). 

Delkursutvärdering 
Lärare och studerande väljer den form av utvärdering som lämpar sig bäst för delkursen. Detta 
kan ske som formativ (löpande) utvärdering där resultatet direkt kan påverka pågående undervis-
ning och skapa dialog om lärande mellan lärare och studerande och/eller summativ utvärdering 
som genomförs efter avslutad delkurs och kan vara skriftlig eller muntlig. Resultatet av en skrift-
lig utvärdering ska återkopplas till de studerande. 
Frågor kring mål, innehåll och undervisningsformer bör vara centrala. Viktiga synpunkter och 
erfarenheter från delkursutvärderingar ska tas upp i kursutvärderingen. Ansvaret för att utvärde-
ring kommer till stånd ligger hos undervisande lärare. Erfarenheter och synpunkter från utvärde-
ringen ska beaktas och följas upp i nästa års delkurs. 



Utbildning: G/IE Jazz och Rock 

Delkursplan i Sidoämne/G Profilkurs Musik med ungdomar – A och B 

samt IE Profilkurs 2 och Tillvalskurs 

 

 

Delkursplan: Praktisk instrumentkännedom - Elgitarr 
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Praktisk instrumentkännedom – Elgitarr 
 
Fastställd: UR 2003-03-12 
 
Inplacering i utbildningen 
 Kurs: Sidoämne/G Profilkurs Musik med ungdomar – A+B, IE Profilkurs 2 och Tillvalskurs 
 Variant/Inriktning: G/IE Jazz och Rock 
 Årskurs/termin: G/IE Åk4 
 
Poängtal: 2p. 

Mål 
Efter genomgången delkurs ska den studerande 

– ha en grundläggande förståelse för instrumentets praktiska användning i en ensemblesitua-
tion 

– kunna spela enkla komp i olika stilar 
– förstå och kunna använda sig av barréackordsystemet 
– förstå hur och varför man använder kvintackord 
– förstå och praktiskt kunna ställa olika typer av ljud på elgitarren/förstärkaren 
– förstå och praktiskt kunna använda såväl vanlig notskrift som tabulaturnotation 

Innehåll 
Delkursen innehåller praktisk övning och teoretisk genomgång av de moment som tagits upp 
under mål. En mindre del av tiden ska användas till genomgång av undervisningsmaterial för 
elgitarr. 

Undervisningens genomförande 
Undervisningen bedrivs i grupp (ca 3-4 stud.) med tonvikt på individuellt spelande men också i 
form av ensemblespel. 

Examination 
Examination sker fortlöpande. Den studerande ska under delkursen gång visa prov på praktiska 
färdigheter och förståelse för de moment som ingår. 

Betygsgrader 
Som betyg används Godkänd eller Underkänd 

Kurslitteratur 
Kurslitteratur förtecknas på särskild lista. alt. se arbetsplan 

Delkursutvärdering 
Lärare och studerande väljer den form av utvärdering som lämpar sig bäst för delkursen. Detta 
kan ske som formativ (löpande) utvärdering där resultatet direkt kan påverka pågående undervis-
ning och skapa dialog om lärande mellan lärare och studerande och/eller summativ utvärdering 
som genomförs efter avslutad delkurs och kan vara skriftlig eller muntlig. Resultatet av en skrift-
lig utvärdering ska återkopplas till de studerande. 
Frågor kring mål, innehåll och undervisningsformer bör vara centrala. Viktiga synpunkter och 
erfarenheter från delkursutvärderingar ska tas upp i kursutvärderingen. Ansvaret för att utvärde-
ring kommer till stånd ligger hos undervisande lärare. Erfarenheter och synpunkter från utvärde-
ringen ska beaktas och följas upp i nästa års delkurs. 



Utbildning: G/IE 

Delkursplan i Sidoämne/G Profilkurs Musik med ungdomar – A och B 

samt IE Tillvalskurs 

 

 

Delkursplan: Praktisk instrumentkännedom - Synthesizer 
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Praktisk instrumentkännedom – Synthesizer 
 
Fastställd: UR 2004-12-14 
 
Inplacering i utbildningen 
 Kurs: Sidoämne/G Profilkurs Musik med ungdomar – A+B samt IE Tillvalskurs 
 Variant/Inriktning: G/IE 
 Årskurs/termin: Åk4 
 
Poängtal: 2p. 

Mål 
– Efter genomgången delkurs ska den studerande 
– ha en grundläggande förståelse för instrumentets praktiska användning i en ensemblesitua-

tion 
– kunna spela enkla komp i olika stilar 
– förstå och praktiskt kunna ställa in olika typer av ljud på synthesizern 
– ha fått praktisk kännedom om synthens två funktioner: 
– instrumenthärmande och det därav följande idiomatiska spelsättet 
– syntetiska ljud, typiska för synthesizern 
– ha fått inblick i den anslagsteknik som skiljer syntspelet från pianospelet 
– ha fått grundläggande kunskap om digitalpianospel 

Innehåll 
Delkursen innehåller praktisk övning och teoretisk genomgång av de moment som tagits upp 
under mål. 

Undervisningens genomförande 
Undervisningen bedrivs i grupp (ca 3-4 stud.) med tonvikt på individuellt spelande men också i 
form av ensemblespel. 

Examination 
Examination sker fortlöpande. Den studerande ska under delkursen gång visa prov på praktiska 
färdigheter och förståelse för de moment som ingår. 

Betygsgrader 
Som betyg används Godkänd eller Underkänd. 

Kurslitteratur 
Kurslitteratur förtecknas på särskild lista (se arbetsplan). 

Delkursutvärdering 
Lärare och studerande väljer den form av utvärdering som lämpar sig bäst för delkursen. Detta 
kan ske som formativ (löpande) utvärdering där resultatet direkt kan påverka pågående undervis-
ning och skapa dialog om lärande mellan lärare och studerande och/eller summativ utvärdering 
som genomförs efter avslutad delkurs och kan vara skriftlig eller muntlig. Resultatet av en skrift-
lig utvärdering ska återkopplas till de studerande. 



Utbildning: G/IE 

Delkursplan i Sidoämne/G Profilkurs Musik med ungdomar – A och B 

samt IE Tillvalskurs 

 

 

Delkursplan: Praktisk instrumentkännedom - Synthesizer 
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Frågor kring mål, innehåll och undervisningsformer bör vara centrala. Viktiga synpunkter och 
erfarenheter från delkursutvärderingar ska tas upp i kursutvärderingen. Ansvaret för att utvärde-
ring kommer till stånd ligger hos undervisande lärare. Erfarenheter och synpunkter från utvärde-
ringen ska beaktas och följas upp i nästa års delkurs. 



Utbildning: G/IE 

Delkursplan i Sidoämne/G Profilkurs Musik med ungdomar 

samt IE Tillvalskurs 

 

 

Delkursplan: Media och arrangering 
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Media och arrangering 
 
Fastställd: UR 2004-12-14 
 
Inplacering i utbildningen 
 Kurs: Sidoämne/G Profilkurs Musik med ungdomar samt IE Tillvalskurs 
 Variant/Inriktning: G/IE 
 Årskurs/termin: Åk3 
 
Poängtal: 4p. 

Mål 
Efter genomgången delkurs ska den studerande ha skaffat sig förmåga att 

– analysera, arrangera och komponera med utgångspunkt i vald genre med fokus på ungdo-
mars musicerande i och utanför skolan 

– skapa musik med hjälp av digitala hjälpmedel  
– använda kursens innehåll i ett praktiskt sammanhang 

Innehåll 
– analys av harmonik, melodik och form 
– skapa och arrangera låtar med utgångspunkt från genrespecifik harmonik, melodik, form 

samt genrespecifika tekniker 
– digitala tekniker såsom sampling, loopar, audio- och midiinspelning 
– orientering kring utrustning och olika programvaror 
– mediebaserad liveproduktion 

Undervisningens genomförande 
Delkurserna genomförs i form av litteraturstudier, seminarier, diskussioner, problembaserade 
uppgifter, projektstudier och praktiska arbetssätt i grupp eller individuellt. 

Examination 
Muntliga, skriftliga och musikaliska redovisningar sker fortlöpande under delkursen. De stude-
rande ska i slutet av kursen förbereda och genomföra en mediebaserad konsert. 

Betygsgrader 
Som betyg används Godkänd eller Underkänd. 

Kurslitteratur 
Kurslitteratur förtecknas på särskild lista (se arbetsplan). 

Delkursutvärdering 
Lärare och studerande väljer den form av utvärdering som lämpar sig bäst för delkursen. Detta 
kan ske som formativ (löpande) utvärdering där resultatet direkt kan påverka pågående undervis-
ning och skapa dialog om lärande mellan lärare och studerande och/eller summativ utvärdering 
som genomförs efter avslutad delkurs och kan vara skriftlig eller muntlig. Resultatet av en skrift-
lig utvärdering ska återkopplas till de studerande. 
Frågor kring mål, innehåll och undervisningsformer bör vara centrala. Viktiga synpunkter och 
erfarenheter från delkursutvärderingar ska tas upp i kursutvärderingen. Ansvaret för att utvärde-
ring kommer till stånd ligger hos undervisande lärare. Erfarenheter och synpunkter från utvärde-
ringen ska beaktas och följas upp i nästa års delkurs. 



Utbildning: G/IE Arr/Komp, Folkmusik, Jazz, Klassisk och Rock 

Delkursplan i Sidoämne/G Profilkurserna Musik med ungdomar, 

Rockmusikprofil och Folkmusikprofil samt IE Profilkurs 2 och Tillvalskurs 

 

 

Delkursplan: Musik och Samhälle: Genrespecifik inriktning 
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Musik och Samhälle: Genrespecifik inriktning  
 
Fastställd: UR 2003-09-17 
 
Inplacering i utbildningen 
 Kurs: Sidoämne/G Profilkurserna Musik med ungdomar, G Rockmusik, G Folkmusik,  

IE Profilkurs 2 och Tillvalskurs 
 Variant/Inriktning: G/IE (för Rytmik särskild delkursplan) 
 Årskurs/termin: G Åk3 alt. Åk4 alt. Åk3-4, IE Åk3 och 4 
 
Poängtal: G 1p/år, IE totalt 2p. 

Mål 
Efter genomgången delkurs ska den studerande ha fördjupade kunskaper om 

– genrens sociala, kulturella och historiska sammanhang 
– de viktigaste verken/stilarna/artisterna inom genren 

Innehåll 
– i delkursen behandlas mer ingående genrens historia i vid bemärkelse 
– specialisering/fördjupning inom något fält  
– litteraturstudier och repertoarlyssning inom ämnesområdet 

Undervisningens genomförande 
– föreläsningar/seminarier 
– enskilda arbeten och grupparbeten kan förekomma 

Examination 
– examination sker genom löpande bedömning samt skriftliga arbeten 
– även muntlig redovisning kan förekomma 

Betygsgrader 
Som betyg används Godkänd eller Underkänd 

Kurslitteratur 
Kurslitteratur förtecknas på särskild lista. alt. se arbetsplan 

Delkursutvärdering 
Lärare och studerande väljer den form av utvärdering som lämpar sig bäst för delkursen. Detta 
kan ske som formativ (löpande) utvärdering där resultatet direkt kan påverka pågående undervis-
ning och skapa dialog om lärande mellan lärare och studerande och/eller summativ utvärdering 
som genomförs efter avslutad delkurs och kan vara skriftlig eller muntlig. Resultatet av en skrift-
lig utvärdering ska återkopplas till de studerande. 
Frågor kring mål, innehåll och undervisningsformer bör vara centrala. Viktiga synpunkter och 
erfarenheter från delkursutvärderingar ska tas upp i kursutvärderingen. Ansvaret för att utvärde-
ring kommer till stånd ligger hos undervisande lärare. Erfarenheter och synpunkter från utvärde-
ringen ska beaktas och följas upp i nästa års delkurs. 



Utbildning: G/IE 

Delkursplan i Sidoämne/G Profilkurserna Kör- och ensembleledning – A, 

Huvudinstrument och ensemble samt IE Tillvalskurs 

 

 

Delkursplan: Ensembleledning inkl. ensembledirigering, 1år 
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Ensembleledning med didaktisk inriktning, 1år 
 
Fastställd: UR 2004-11-17 
 
Inplacering i utbildningen 
 Kurs: Sidoämne/G Profilkurserna Musik med ungdomar – A och B samt IE Tillvalskurs 
 Variant/Inriktning: G/IE 
 Årskurs/termin: Åk3  
 
Poängtal: 3p. 

Mål 
Efter genomgången delkurs ska den studerande ha 

– grundläggande kunskaper om ensembleledarens arbete 
– fördjupade färdigheter i ensembleledning 
– kännedom om ensembleledarens möjlighet att påverka genom kroppsspråk, gestik och signa-

ler 
– metodiska och organisatoriska färdigheter att leda ensembler av olika slag 
– breddade kunskaper om olika typer av ensembler 
– elementär kännedom om instrumentens betydelse och funktion i olika ensembleformer 
– repertoarkännedom 
– insikt i betydelsen av socialiseringsarbetet för en ensemble 
– i en ensemblegrupp kunna urskilja och definiera gruppens olika rollfunktioner 
– ha förståelse för vad yrkesrollen som ensembleledare innebär och vilka färdigheter som krävs 

för att professionellt kunna handskas med denna ledarsituation 

Innehåll 
Arbete med: 

– träning av kroppsspråket som musikaliskt verktyg i ledarrollen 
– repertoargenomgång för olika typer av instrumentalensembler 
– arrangering, materialframställning 
– instudering av egna kompositioner/arrangemang 
– repetitionsmetodik och planering 
– analys och metodiska diskussioner 
– ensembleledarrollen 

Undervisningens genomförande 
Delkursen innehåller varierade arbetsformer. Dessa utvecklas med utgångspunkt i delkursens mål 
och innehåll i samverkan mellan lärare och studerande. Gruppundervisning. Videodokumenta-
tion. 

Examination 
Examination sker fortlöpande i delkursen av undervisande lärare. 

Betygsgrader 
Som betyg används Godkänd eller Underkänd. 

Kurslitteratur 
Kurslitteratur förtecknas på särskild lista (se arbetsplan). 



Utbildning: G/IE 

Delkursplan i Sidoämne/G Profilkurserna Kör- och ensembleledning – A, 

Huvudinstrument och ensemble samt IE Tillvalskurs 

 

 

Delkursplan: Ensembleledning inkl. ensembledirigering, 1år 
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Delkursutvärdering 
Lärare och studerande väljer den form av utvärdering som lämpar sig bäst för delkursen. Detta 
kan ske som formativ (löpande) utvärdering där resultatet direkt kan påverka pågående undervis-
ning och skapa dialog om lärande mellan lärare och studerande och/eller summativ utvärdering 
som genomförs efter avslutad delkurs och kan vara skriftlig eller muntlig. Resultatet av en skrift-
lig utvärdering ska återkopplas till de studerande. 
Frågor kring mål, innehåll och undervisningsformer bör vara centrala. Viktiga synpunkter och 
erfarenheter från delkursutvärderingar ska tas upp i kursutvärderingen. Ansvaret för att utvärde-
ring kommer till stånd ligger hos undervisande lärare. Erfarenheter och synpunkter från utvärde-
ringen ska beaktas och följas upp i nästa års delkurs. 
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Utbildning: G/IE 

Delkursplan i Sidoämne/G Profilkurs Musik med ungdomar – C 

samt IE Tillvalskurs 

 

 

Delkursplan: Folkmusik-/och sångensemble 
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Folkmusik-/och sångensemble 
 
Fastställd: UR 2003-09-17 
 
Inplacering i utbildningen 
 Kurs: Sidoämne/G Profilkurs Musik med ungdomar – C samt IE Tillvalskurs 
 Variant/Inriktning: G/IE 
 Årskurs/termin: Åk3-4 
 
Poängtal: 3p./läsår 

Mål 
Efter genomgången delkurs ska den studerande ha 

– god förmåga i spel, sång och dans i såväl traditionella som nyare folkmusikensembleformer 
– genreförtrogenhet samt utvecklat förmågan till samspel inom folkmusikgenrens olika former 

för ensemblespel 
– utvecklat en god förståelse för folkmusikens uppförandepraxis och flexibilitet i ensembleut-

övning samt förmåga att omsätta dessa kunskaper inom användbarhetsområden som arbete 
i skola, enskilt pedagogiskt arbete och konstnärlig verksamhet 

– god förståelse för de möjligheter och likheter som finns mellan till synes skilda musikstilar, 
folkmusik från olika länder, och använda dessa erfarenheter inom den kommande yrkesrol-
len 

– kunskap om olika sätt att komponera och arrangera för stora och små ensembler 
– färdigheter att kunna utföra såväl traditionell som nyskapande folkmusik på en tillfredstäl-

lande konstnärlig nivå, hitta beröringspunkter mellan folkmusik från olika delar av världen 
samt mellan folkmusiken och andra genrer 

Innehåll 
– olika vokala traditioner - äldre former, typ vallmusik, balladtradition och kopplingar till vo-

kala former inom Norden, samt world music i ett växelspel mellan teori och praktik 
– spelmansmusik från olika tider 
– jämförande studier av nordisk, europeisk och utomeuropeisk folkmusik 
– improvisation 
– ensemblespel och -ledning 
– arrangering och komposition kopplat till ensemblespel/sång 
– planknings- och transkriptionsövningar 
– materialsökande 

Undervisningens genomförande 
Delkursen innehåller varierade arbetsformer som utvecklas i samverkan mellan lärare och stude-
rande med utgångspunkt från mål och innehåll. 

Examination 
Examination sker fortlöpande i samband med undervisningen och i form av redovisningar med 
den egna gruppen. Varje studerande skall leda framträdande vid redovisningstillfällen i slutet av 
terminen. 
Redovisningstillfällena har form av konserter som kan ha olika inriktning, t.ex. gymnasieskolans 
estetiska program, kyrkokonsert med lokala kyrkokörer, samverkan med olika musiker i projekt-
form eller andra utanför Musikhögskolan existerande ensembler. 



Utbildning: G/IE 

Delkursplan i Sidoämne/G Profilkurs Musik med ungdomar – C 

samt IE Tillvalskurs 

 

 

Delkursplan: Folkmusik-/och sångensemble 
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Betygsgrader 
Som betyg används Godkänd eller Underkänd 

Kurslitteratur 
Kurslitteratur förtecknas på särskild lista. alt. se arbetsplan 

Delkursutvärdering 
Lärare och studerande väljer den form av utvärdering som lämpar sig bäst för delkursen. Detta 
kan ske som formativ (löpande) utvärdering där resultatet direkt kan påverka pågående undervis-
ning och skapa dialog om lärande mellan lärare och studerande och/eller summativ utvärdering 
som genomförs efter avslutad delkurs och kan vara skriftlig eller muntlig. Resultatet av en skrift-
lig utvärdering ska återkopplas till de studerande. 
Frågor kring mål, innehåll och undervisningsformer bör vara centrala. Viktiga synpunkter och 
erfarenheter från delkursutvärderingar ska tas upp i kursutvärderingen. Ansvaret för att utvärde-
ring kommer till stånd ligger hos undervisande lärare. Erfarenheter och synpunkter från utvärde-
ringen ska beaktas och följas upp i nästa års delkurs. 



Utbildning: G Folkmusik/IE Folkmusik samt G/IE inom Sidoämne 

Delkursplan i Gf K6 – Folkmusik, G Sidoämne/Profilkurs Musik med  

ungdomar – C samt IE Sidoämne/Profilkurs 2 och Tillvalskurs 

 

 

Delkursplan: Folklig sång och folklig dans 
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Folklig sång och folklig dans 
 
Fastställd: UR 2003-05-07 
 
Inplacering i utbildningen 
 Kurs: Gf K6 - Folkmusik, G Sidoämne/Profilkurs Musik med ungdomar – C samt IE Sido-

ämne/Profilkurs 2 och Tillvalskurs 
 Variant/Inriktning: G Folkmusik och IE Folkmusik 
 Årskurs/termin: Åk3 
 
Poängtal: 2p, Gf 1p. 

Mål 

Folklig sång 
Efter genomgången delkurs ska den studerande ha 

– fördjupat sina kunskaper om folklig sång  
– god kännedom om olika repertoarer och frågor kring uppförandepraxis 
– kunskaper om musikens/sångernas historiska och sociala sammanhang 
– utvecklat sin förmåga till självständig instudering och konstnärlig gestaltning av sånger inom 

olika folkmusiktraditioner 
– grundläggande kunskaper och insikter i musikens struktur och form 

 
Delkursen  skall också bidra till att den studerade utvecklar sin förmåga att 

– metodiskt förmedla folklig sång och skilda folkliga sångtekniker 
– kunna presentera folklig sång ur ett musikaliskt och historiskt perspektiv 
– sjunga till dans 

Folklig dans 
Efter genomgången delkurs ska den studerande ha 

– goda kunskaper om dansen som uttryck inom olika folkliga traditioner i ett historiskt och 
socialt perspektiv 

– förmåga att på ett tillfredställande sätt kunna framföra och instruera de danser som delkursen 
innehåller 

Innehåll 
I delkursen studeras sång och dans med inriktning på traditionsmusik och dans från olika folk-
musiktraditioner och olika epoker/stilar. 
 
Delkursen behandlar:  

– folklig sång och klangbehandling 
– folklig dans 
– gehörsinlärning utifrån inspelat traditionsmaterial eller från undervisande lärare 
– gehörsmetodik, olika tekniker att lära ut på gehör 

Undervisningens genomförande 
Gruppundervisning. Delkursen samläses mellan G Folkmusik och IE Folkmusik. 



Utbildning: G Folkmusik/IE Folkmusik samt G/IE inom Sidoämne 

Delkursplan i Gf K6 – Folkmusik, G Sidoämne/Profilkurs Musik med  

ungdomar – C samt IE Sidoämne/Profilkurs 2 och Tillvalskurs 

 

 

Delkursplan: Folklig sång och folklig dans 
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Examination 
Examination sker fortlöpande i undervisningen och vid gemensamma redovisningar av undervi-
sande lärare. 

Betygsgrader 
Som betyg används Godkänd eller Underkänd 

Kurslitteratur 
Kurslitteratur förtecknas på särskild lista (se arbetsplan) 

Delkursutvärdering 
Lärare och studerande väljer den form av utvärdering som lämpar sig bäst för delkursen. Detta 
kan ske som formativ (löpande) utvärdering där resultatet direkt kan påverka pågående undervis-
ning och skapa dialog om lärande mellan lärare och studerande och/eller summativ utvärdering 
som genomförs efter avslutad delkurs och kan vara skriftlig eller muntlig. Resultatet av en skrift-
lig utvärdering ska återkopplas till de studerande. 
Frågor kring mål, innehåll och undervisningsformer bör vara centrala. Viktiga synpunkter och 
erfarenheter från delkursutvärderingar ska tas upp i kursutvärderingen. Ansvaret för att utvärde-
ring kommer till stånd ligger hos undervisande lärare. Erfarenheter och synpunkter från utvärde-
ringen ska beaktas och följas upp i nästa års delkurs. 



Utbildning: G/IE Folkmusik 

Delkursplan i Sidoämne/G Profilkurs Musik med ungdomar – C 

samt IE Profilkurs 2 och Tillvalskurs 

 

 

Delkursplan: Praktisk instrumentkännedom - Folkmusikinstrument 
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Praktisk instrumentkännedom – Folkmusikinstrument 
 
Fastställd: UR 2004-12-14 
 
Inplacering i utbildningen 
 Kurs: Sidoämne/G Profilkurs Musik med ungdomar – C samt IE Profilkurs 2 och Till-

valskurs 
 Variant/Inriktning: G/IE Folkmusik 
 Årskurs/termin: G Åk3, IE Åk4 
 
Poängtal: G 3p, IE 2p. 

Mål 
Efter genomgången delkurs ska den studerande ha praktisk kännedom om olika instrument som 
används i folkmusikensembler. 

Innehåll 
– att traktera inhemska instrument och ha kunskap om instrument som härstammar från 

folkmusiktraditionen i Europa och övriga delar av världen 
– grunderna om historiskt ursprungliga instrument från jägarålder ca 10 000 år tillbaka fram 

till idag 
– chordofoner, membranofoner, idiofoner och aerofoner 
– arrangera och sätta samman en ensemble för folkliga instrument 

Undervisningens genomförande 
Gruppundervisning. Samläsning mellan årskurser kan förekomma. 

Examination 
Examination sker fortlöpande i samband undervisningen och vid redovisningar. 

Betygsgrader 
Som betyg används Godkänd eller Underkänd 

Kurslitteratur 
Eget sammanställt material 

Delkursutvärdering 
Lärare och studerande väljer den form av utvärdering som lämpar sig bäst för delkursen. Detta 
kan ske som formativ (löpande) utvärdering där resultatet direkt kan påverka pågående undervis-
ning och skapa dialog om lärande mellan lärare och studerande och/eller summativ utvärdering 
som genomförs efter avslutad delkurs och kan vara skriftlig eller muntlig. Resultatet av en skrift-
lig utvärdering ska återkopplas till de studerande. 
Frågor kring mål, innehåll och undervisningsformer bör vara centrala. Viktiga synpunkter och 
erfarenheter från delkursutvärderingar ska tas upp i kursutvärderingen. Ansvaret för att utvärde-
ring kommer till stånd ligger hos undervisande lärare. Erfarenheter och synpunkter från utvärde-
ringen ska beaktas och följas upp i nästa års delkurs. 



Utbildning: G/IE 

Delkursplan i Sidoämne/G Profilkurs Musik med ungdomar 

samt IE Tillvalskurs 

 

 

Delkursplan: Media och arrangering 
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Media och arrangering 
 
Fastställd: UR 2004-12-14 
 
Inplacering i utbildningen 
 Kurs: Sidoämne/G Profilkurs Musik med ungdomar samt IE Tillvalskurs 
 Variant/Inriktning: G/IE 
 Årskurs/termin: Åk3 
 
Poängtal: 4p. 

Mål 
Efter genomgången delkurs ska den studerande ha skaffat sig förmåga att 

– analysera, arrangera och komponera med utgångspunkt i vald genre med fokus på ungdo-
mars musicerande i och utanför skolan 

– skapa musik med hjälp av digitala hjälpmedel  
– använda kursens innehåll i ett praktiskt sammanhang 

Innehåll 
– analys av harmonik, melodik och form 
– skapa och arrangera låtar med utgångspunkt från genrespecifik harmonik, melodik, form 

samt genrespecifika tekniker 
– digitala tekniker såsom sampling, loopar, audio- och midiinspelning 
– orientering kring utrustning och olika programvaror 
– mediebaserad liveproduktion 

Undervisningens genomförande 
Delkurserna genomförs i form av litteraturstudier, seminarier, diskussioner, problembaserade 
uppgifter, projektstudier och praktiska arbetssätt i grupp eller individuellt. 

Examination 
Muntliga, skriftliga och musikaliska redovisningar sker fortlöpande under delkursen. De stude-
rande ska i slutet av kursen förbereda och genomföra en mediebaserad konsert. 

Betygsgrader 
Som betyg används Godkänd eller Underkänd. 

Kurslitteratur 
Kurslitteratur förtecknas på särskild lista (se arbetsplan). 

Delkursutvärdering 
Lärare och studerande väljer den form av utvärdering som lämpar sig bäst för delkursen. Detta 
kan ske som formativ (löpande) utvärdering där resultatet direkt kan påverka pågående undervis-
ning och skapa dialog om lärande mellan lärare och studerande och/eller summativ utvärdering 
som genomförs efter avslutad delkurs och kan vara skriftlig eller muntlig. Resultatet av en skrift-
lig utvärdering ska återkopplas till de studerande. 
Frågor kring mål, innehåll och undervisningsformer bör vara centrala. Viktiga synpunkter och 
erfarenheter från delkursutvärderingar ska tas upp i kursutvärderingen. Ansvaret för att utvärde-
ring kommer till stånd ligger hos undervisande lärare. Erfarenheter och synpunkter från utvärde-
ringen ska beaktas och följas upp i nästa års delkurs. 



Utbildning: G/IE Arr/Komp, Folkmusik, Jazz, Klassisk och Rock 

Delkursplan i Sidoämne/G Profilkurserna Musik med ungdomar, 

Rockmusikprofil och Folkmusikprofil samt IE Profilkurs 2 och Tillvalskurs 

 

 

Delkursplan: Musik och Samhälle: Genrespecifik inriktning 
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Musik och Samhälle: Genrespecifik inriktning  
 
Fastställd: UR 2003-09-17 
 
Inplacering i utbildningen 
 Kurs: Sidoämne/G Profilkurserna Musik med ungdomar, G Rockmusik, G Folkmusik,  

IE Profilkurs 2 och Tillvalskurs 
 Variant/Inriktning: G/IE (för Rytmik särskild delkursplan) 
 Årskurs/termin: G Åk3 alt. Åk4 alt. Åk3-4, IE Åk3 och 4 
 
Poängtal: G 1p/år, IE totalt 2p. 

Mål 
Efter genomgången delkurs ska den studerande ha fördjupade kunskaper om 

– genrens sociala, kulturella och historiska sammanhang 
– de viktigaste verken/stilarna/artisterna inom genren 

Innehåll 
– i delkursen behandlas mer ingående genrens historia i vid bemärkelse 
– specialisering/fördjupning inom något fält  
– litteraturstudier och repertoarlyssning inom ämnesområdet 

Undervisningens genomförande 
– föreläsningar/seminarier 
– enskilda arbeten och grupparbeten kan förekomma 

Examination 
– examination sker genom löpande bedömning samt skriftliga arbeten 
– även muntlig redovisning kan förekomma 

Betygsgrader 
Som betyg används Godkänd eller Underkänd 

Kurslitteratur 
Kurslitteratur förtecknas på särskild lista. alt. se arbetsplan 

Delkursutvärdering 
Lärare och studerande väljer den form av utvärdering som lämpar sig bäst för delkursen. Detta 
kan ske som formativ (löpande) utvärdering där resultatet direkt kan påverka pågående undervis-
ning och skapa dialog om lärande mellan lärare och studerande och/eller summativ utvärdering 
som genomförs efter avslutad delkurs och kan vara skriftlig eller muntlig. Resultatet av en skrift-
lig utvärdering ska återkopplas till de studerande. 
Frågor kring mål, innehåll och undervisningsformer bör vara centrala. Viktiga synpunkter och 
erfarenheter från delkursutvärderingar ska tas upp i kursutvärderingen. Ansvaret för att utvärde-
ring kommer till stånd ligger hos undervisande lärare. Erfarenheter och synpunkter från utvärde-
ringen ska beaktas och följas upp i nästa års delkurs. 



Utbildning: G/G Folkmusik/IE Folkmusik 

Delkursplan i Sidoämne/G Profilkurs Musik med ungdomar – C och 

Gf Profilkurs Folkmusikprofil samt IE K2 och Sidoämne/Tillvalskurs 

 

 

Delkursplan: Ensemble med didaktisk inriktning - Folkmusik 
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Ensembleblock med didaktisk inriktning – Folkmusik  
 
Fastställd: UR 2003-03-12 
 
Inplacering i utbildningen  
 Kurs: Sidoämne/G Profilkurs Musik med ungdomar – C, Gf Profilkurs Folkmusikprofil samt 

IE K2 och Sidoämne/Tillvalskurs 
 Variant/Inriktning: G/G Folkmusik/IE Folkmusik 
 Årskurs/termin: G Musik med ungdomar Åk4, Gf Åk3 och 4. IE Samtliga terminer 
 
Poängtal: Profilkurs Musik med ungdomar 3p, Profilkurs G Folkmusik 4p, IE totalt 9p.  
 
Delkursplanen används i tillämpliga delar inom Sidoämneskurserna Musik med ungdomar på G 
respektive Folkmusikprofil inom Gf-utbildningen 

Mål 
Efter genomgången delkurs ska den studerande ha 

– goda kunskaper i folkmusikaliskt ensemblemusicerande kopplat till olika problemställningar 
för skilda pedagogiska situationer inom klassrum-, instrumental- och ensembleundervisning 

– förståelse för folkmusikens uppförandepraxis och flexibilitet i ensembleutövning samt ha 
förmåga att använda denna kunskap inom skilda användbarhetsområden för arbete inom 
skola, enskilt pedagogiskt arbete och konstnärlig verksamhet 

– kunskap om olika sätt att komponera, arrangera och nivågradera material för stora och små 
ensembler dels utifrån studentens speltradition dels utifrån i huvudsak nordisk folkmusik 

– repertoarkännedom i folkliga melodier från såväl europeisk som utomeuropeisk folkmusik 
– förståelse för de möjligheter och likheter som finns mellan till synes skilda musikstilar som 

folkmusik från olika länder, blues/rock och använda dessa erfarenheter på ett positivt sätt 
inom skolarbetet 

– kompetens att leda ensembler i olika situationer 
– kunna leda och instruera folkmusikensembler på grundskola, i gymnasieskola och inom den 

frivilliga musikundervisningen 
– färdigheter att självständigt framställa spelmaterial ur kända källor inom folkmusiken 
– förmåga att sammankoppla kunskaper inom skilda områden som satslära, gehör, arrangering, 

media till hjälp för ett kommande yrkesliv 

Innehåll 
– ensemblespel och –ledning 
– självständiga arbeten i arrangering och –komposition i olika svårighetsgrad, med olika peda-

gogiska problemställningar för olika lärandesituationer 
– planknings- och transkriptionsövningar för framställande av pedagogiskt material 
– praktisk och teoretisk instrumentation 
– materialsökande 
– samarbete med kulturskolor i någon form där det egna arbetet/arrangemang kan prövas i rea-

listisk situation 
– pedagogiskt projekt (se särskild arbetsplan) 

Undervisningens genomförande 
Gruppundervisning/ensemble 



Utbildning: G/G Folkmusik/IE Folkmusik 

Delkursplan i Sidoämne/G Profilkurs Musik med ungdomar – C och 

Gf Profilkurs Folkmusikprofil samt IE K2 och Sidoämne/Tillvalskurs 

 

 

Delkursplan: Ensemble med didaktisk inriktning - Folkmusik 
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Examination 
Examination sker fortlöpande i samband med undervisningen. Examination sker av undervisande 
lärare. I samband med terminernas avslutande redovisningar skall varje studerande leda framträ-
dande. Dessa kan ha olika form, med eller utan ensembler från kulturskolor, ungdomsensembler, 
spelemanslag alternativt med den egna gruppen eller andra utanför högskolan existerande en-
sembler. Dessutom skall varje student göra en: 

– skriftlig redovisning i form av arrangemang, kompositioner, kompositioner för skolbruk 
m.m. 

– inspelning av material som kan kompletteras med skrivet material som noter. Detta sker i 
samarbete mellan ensemble och mediadelkursen.  

Betygsgrader 
Som betyg används Godkänd eller Underkänd  

Kurslitteratur 
Kurslitteratur förtecknas på särskild lista. alt. se arbetsplan 

Delkursutvärdering  
Lärare och studerande väljer den form av utvärdering som lämpar sig bäst för delkursen. Detta 
kan ske som formativ (löpande) utvärdering där resultatet direkt kan påverka pågående undervis-
ning och skapa dialog om lärande mellan lärare och studerande och/eller summativ utvärdering 
som genomförs efter avslutad delkurs och kan vara skriftlig eller muntlig. Resultatet av en skrift-
lig utvärdering ska återkopplas till de studerande. 
Frågor kring mål, innehåll och undervisningsformer bör vara centrala. Viktiga synpunkter och 
erfarenheter från delkursutvärderingar ska tas upp i kursutvärderingen. Ansvaret för att utvärde-
ring kommer till stånd ligger hos undervisande lärare. Erfarenheter och synpunkter från utvärde-
ringen ska beaktas och följas upp i nästa års delkurs. 
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SÄ3d 
 

Musik med ungdomar – 
Västerländsk konstmu-

sik 
Delkursplaner 
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Utbildning: G 

Delkursplan i Sidoämne/Profilkurs Musik med ungdomar – D,  

Huvudinstrument och ensemble 

 

 

Delkursplan: Kammarmusik/ensemblespel, 2år 
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Kammarmusik/ensemblespel, 2år 
 
Fastställd: UR 2004-12-14 
 
Inplacering i utbildningen 
 Kurs: Sidoämne/Profilkurs Musik med ungdomar – D, Huvudinstrument och ensemble 
 Variant/Inriktning: G 
 Årskurs/termin: Åk3-4 
 
Poängtal: 2p./läsår 

Mål 

År1 
Efter genomgången delkurs ska den studerande ha 

– fördjupat sin förmåga i ensemblemusicerande inom sitt speciella intresseområde 
– kunskaper om musikens struktur och form 
– kunskap i att instruera musik i ensemble 
– repertoarkännedom 
– skaffat sig erfarenhet av att framföra musik för publik 

År2 
Efter genomgången delkurs ska den studerande ha 

– fördjupat sin förmåga i ensemblemusicerande i olika stilar inom sina speciella intresseområ-
den 

– fördjupade kunskaper och insikter i musikens struktur och form 
– fördjupad kunskap i att leda och instruera och instudera musik i ensemble 
– fördjupad repertoarkännedom 
– skaffat sig erfarenhet av att framföra musik för publik 

Innehåll 

År1 
– samspel 
– form och struktur 
– musiken i dess historiska sammanhang 
– ledning 
– genrespecifik praxis 
– instrumentorientering 

År2 
– samspel 
– form och struktur 
– musiken i dess historiska sammanhang 
– primarieledning/ledning från instrument 
– genrespecifik praxis 
– ökad instrumentkännedom 
– framförandepraxis 

Undervisningens genomförande 
Gruppundervisning 



Utbildning: G 

Delkursplan i Sidoämne/Profilkurs Musik med ungdomar – D,  

Huvudinstrument och ensemble 

 

 

Delkursplan: Kammarmusik/ensemblespel, 2år 
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Examination 
Examination sker fortlöpande i delkursen av undervisande lärare. 

Betygsgrader 
Som betyg används Godkänd eller Underkänd. 

Kurslitteratur 
Kurslitteratur förtecknas på särskild lista (se arbetsplan). 

Delkursutvärdering 
Lärare och studerande väljer den form av utvärdering som lämpar sig bäst för delkursen. Detta 
kan ske som formativ (löpande) utvärdering där resultatet direkt kan påverka pågående undervis-
ning och skapa dialog om lärande mellan lärare och studerande och/eller summativ utvärdering 
som genomförs efter avslutad delkurs och kan vara skriftlig eller muntlig. Resultatet av en skrift-
lig utvärdering ska återkopplas till de studerande. 
Frågor kring mål, innehåll och undervisningsformer bör vara centrala. Viktiga synpunkter och 
erfarenheter från delkursutvärderingar ska tas upp i kursutvärderingen. Ansvaret för att utvärde-
ring kommer till stånd ligger hos undervisande lärare. Erfarenheter och synpunkter från utvärde-
ringen ska beaktas och följas upp i nästa års delkurs. 



Utbildning: G/IE 

Delkursplan i Sidoämne/G Profilkurs Musik med ungdomar – D,  

Kör- och ensembleledning samt IE Tillvalskurs 

 

 

Delkursplan: Partiturspel 
99

Musikhögskolan i Malmö 
Musiklärarutbildningen 

Partiturspel 
 
Fastställd: UR 2004-11-17 
 
Inplacering i utbildningen 
 Kurs: Sidoämne/G Profilkurs Musik med ungdomar – D, Kör- och ensembleledning samt IE 

Tillvalskurs 
 Variant/Inriktning: G/IE 
 Årskurs/termin: Åk3 
 
Poängtal: 2p. alt. 3p. 

Mål 
Efter genomgången delkurs ska den studerande ha fått fördjupade kunskaper och färdigheter i att 
avläsa, reducera och spela kör- och orkesterpartitur av varierande svårighetsgrad och omfattning. 

Innehåll 
Fördjupat arbete med partiturläsning och partiturspel av kör- och orkestersatser 

Undervisningens genomförande 
Delkursen innehåller varierade arbetsformer. Dessa utvecklas med utgångspunkt i delkursens mål 
och innehåll i samverkan mellan lärare och studerande. Enskild och/eller gruppundervisning. 

Examination 
Examination sker fortlöpande i delkursen av undervisande lärare. 

Betygsgrader 
Som betyg används Godkänd eller Underkänd. 

Kurslitteratur 
Kurslitteratur förtecknas på särskild lista (se arbetsplan). 

Delkursutvärdering 
Lärare och studerande väljer den form av utvärdering som lämpar sig bäst för delkursen. Detta 
kan ske som formativ (löpande) utvärdering där resultatet direkt kan påverka pågående undervis-
ning och skapa dialog om lärande mellan lärare och studerande och/eller summativ utvärdering 
som genomförs efter avslutad delkurs och kan vara skriftlig eller muntlig. Resultatet av en skrift-
lig utvärdering ska återkopplas till de studerande. 
Frågor kring mål, innehåll och undervisningsformer bör vara centrala. Viktiga synpunkter och 
erfarenheter från delkursutvärderingar ska tas upp i kursutvärderingen. Ansvaret för att utvärde-
ring kommer till stånd ligger hos undervisande lärare. Erfarenheter och synpunkter från utvärde-
ringen ska beaktas och följas upp i nästa års delkurs. 



Utbildning: G/IE 

Delkursplan i Sidoämne/G Profilkurs Musik med ungdomar – D, 

Kör- och ensembleledning – A och C samt IE Tillvalskurs 
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Form- och strukturanalys 
 
Fastställd: UR 2004-11-17 
 
Inplacering i utbildningen 
 Kurs: Sidoämne/G Profilkurs Musik med ungdomar – D, Kör- och ensembleledning – A+C 

samt IE Tillvalskurs 
 Variant/Inriktning: G/IE 
 Årskurs/termin: Åk3 alt Åk4 
 
Poängtal: 3p. 

Mål 
Efter genomgången delkurs ska den studerande ha 

– god kännedom om grundläggande metoder för musikalisk formanalys 
– förvärvat goda kunskaper om olika musikaliska stilar och deras kulturhistoriska sammanhang 
– god färdighet i att utnyttja dessa kunskaper kreativt och analytiskt 
– uppnått god färdighet i strukturlyssning 

Innehåll 
– studier av musikalisk form och struktur satt i ett kulturhistoriskt sammanhang 
– studier av stil och kompositionsteknik i olika slags musik 
– studier av musikalisk struktur avseende traditionella formtyper, formbildande faktorer och 

relationer mellan olika musikaliska element 
– strukturlyssning med sikte på att beskriva form, struktur och karaktär i musik av olika slag 

Undervisningens genomförande 
Gruppundervisning. Delkursen ges i form av föreläsningar och seminarier. 

Examination 
Examination sker fortlöpande i samband med undervisning samt genom muntliga och skriftliga 
redovisningar. 

Betygsgrader 
Som betyg används Godkänd eller Underkänd. 

Kurslitteratur 
Kurslitteratur förtecknas på särskild lista (se arbetsplan). 

Delkursutvärdering 
Lärare och studerande väljer den form av utvärdering som lämpar sig bäst för delkursen. Detta 
kan ske som formativ (löpande) utvärdering där resultatet direkt kan påverka pågående undervis-
ning och skapa dialog om lärande mellan lärare och studerande och/eller summativ utvärdering 
som genomförs efter avslutad delkurs och kan vara skriftlig eller muntlig. Resultatet av en skrift-
lig utvärdering ska återkopplas till de studerande. 
Frågor kring mål, innehåll och undervisningsformer bör vara centrala. Viktiga synpunkter och 
erfarenheter från delkursutvärderingar ska tas upp i kursutvärderingen. Ansvaret för att utvärde-
ring kommer till stånd ligger hos undervisande lärare. Erfarenheter och synpunkter från utvärde-
ringen ska beaktas och följas upp i nästa års delkurs. 



Utbildning: G/IE 

Delkursplan i Sidoämne/G Profilkurs Musik med ungdomar – D,  

Kör- och ensembleledning samt IE Tillvalskurserna Introduktionskurs: Grundskola lägre åk,  

Introduktionskurs: Grundskola högre åk 
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Sång och ackompanjemang 
 
Fastställd: UR 2004-11-17 
 
Inplacering i utbildningen 
 Kurs: Sidoämne/G Profilkurs Musik med ungdomar – D, Kör- och ensembleledning samt IE 

Tillvalskurserna Introduktionskurs: Grundskola lägre årskurser och Introduktionskurs: 
Grundskola högre årskurser 

 Variant/Inriktning: G/IE 
 Årskurs/termin: G Åk4, IE Åk3 alt. 4 
 
Poängtal: 2p. 

Mål 
Efter genomgången delkurs ska den studerande ha fördjupat sitt kunnande vad gäller 

– att sjunga till ackompanjemang samt att ackompanjera sig själv och andra i olika genrer och 
stilar 

– stil- och formanalys inom litteraturen 
– instuderingsteknik 
– a prima vistaläsning och reducering av notbild 

Innehåll 
Fördjupat arbete med: 

– sång vid piano och/eller gitarr och/eller accordeon i olika genrer och stilar, såväl efter notbild 
som ackordanalys 

– a prima vistaspel och övning i att reducera notbild 
– form- och stilanalys 

Undervisningens genomförande 
Undervisningen sker i huvudsak i grupp och består av praktiskt musikaliskt arbete med ovanstå-
ende innehåll. Studenternas individuella och gemensamma instuderingsarbeten redovisas och 
diskuteras. Vissa föreläsande moment ingår. 

Examination 
Examination sker fortlöpande i delkursen av undervisande lärare. 

Betygsgrader 
Som betyg används Godkänd eller Underkänd. 

Kurslitteratur 
Kurslitteratur förtecknas på särskild lista (se arbetsplan). 

Delkursutvärdering 
Lärare och studerande väljer den form av utvärdering som lämpar sig bäst för delkursen. Detta 
kan ske som formativ (löpande) utvärdering där resultatet direkt kan påverka pågående undervis-
ning och skapa dialog om lärande mellan lärare och studerande och/eller summativ utvärdering 
som genomförs efter avslutad delkurs och kan vara skriftlig eller muntlig. Resultatet av en skrift-
lig utvärdering ska återkopplas till de studerande. 



Utbildning: G/IE 

Delkursplan i Sidoämne/G Profilkurs Musik med ungdomar – D,  

Kör- och ensembleledning samt IE Tillvalskurserna Introduktionskurs: Grundskola lägre åk,  

Introduktionskurs: Grundskola högre åk 
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Frågor kring mål, innehåll och undervisningsformer bör vara centrala. Viktiga synpunkter och 
erfarenheter från delkursutvärderingar ska tas upp i kursutvärderingen. Ansvaret för att utvärde-
ring kommer till stånd ligger hos undervisande lärare. Erfarenheter och synpunkter från utvärde-
ringen ska beaktas och följas upp i nästa års delkurs. 



Utbildning: G/IE Klassisk 

Delkursplan i Sidoämne/G Profilkurs Musik med ungdomar – D,  

Kör- och ensembleledning – C samt IE Profilkurs 2 och Tillvalskurs 
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Praktisk instrumentkännedom – Familjeinstrument 
 
Fastställd: UR 2004-11-17 
 
Inplacering i utbildningen 
 Kurs: Sidoämne/G Profilkurs Musik med ungdomar – D, Kör- och ensembleledning – C 

samt IE Profilkurs 2 och Tillvalskurs 
 Variant/Inriktning: G/IE Klassisk  
 Årskurs/termin: G Åk4, IE Åk3 
 
Poängtal: 2p. 

Mål 
Efter genomgången delkurs ska den studerande 

– ha sådana kunskaper och färdigheter inom den egna instrumentfamiljen att man kan leda 
och instruera olika typer av ensembler 

– uppnått grundläggande spelteknik på instrumenten inom den egna instrumentfamiljen för 
att kunna ge viss elevinstruktion 

Innehåll 
– stämning, intonation och svårighetsnivåer på olika instrument 
– olika instruments grundtekniska problem och möjligheter 
– olika instruments lätt-/svårtillgängliga register med hänsyn till arrangering 

Undervisningens genomförande 
Gruppundervisning. Årskursplacering kan variera för att grupper ska kunna bildas. 

Följande instrument räknas till PIK - Familjeinstrument i den klassiska profilen: 
Stråk: Violin, altfiol, cello och kontrabas 
Träblås: Flöjt, piccolaflöjt, ett instrument med enkelt rörblad och ett instrument med dubbelt 
rörblad eller blockflöjt. 
Bleckblås: Trumpet, trombon, horn och tuba 
Blockflöjt: Generalbas och cembaloskötsel 
Piano: Synthesizer och elpiano eller orgel 
Gitarr: Gitarr, elgitarr, bas och elbas 
Slagverk: Puka och trumset. Dessutom kan delkursen även innehålla afro-cubanskt slagverk, 
afrikanskt slagverk m.fl. 
Accordeon: Anpassas till de studerandes behov. a/ närliggande instrument, b/ PIK icke familjein-
strument, c/ genrefördjupning alt. breddning inom huvudinstrumentet. 
 
Avvikelser kan förekomma beroende på speciella behov. 

Examination 
Examination sker fortlöpande i samband med undervisning. 

Betygsgrader 
Som betyg används Godkänd eller Underkänd 



Utbildning: G/IE Klassisk 

Delkursplan i Sidoämne/G Profilkurs Musik med ungdomar – D,  

Kör- och ensembleledning – C samt IE Profilkurs 2 och Tillvalskurs 
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Kurslitteratur 
Noter, litteratur, fonogram och övrigt material som är relevant i anslutning till delkursens mål 
och innehåll utgör kurslitteratur. 

Delkursutvärdering 
Lärare och studerande väljer den form av utvärdering som lämpar sig bäst för delkursen. Detta 
kan ske som formativ (löpande) utvärdering där resultatet direkt kan påverka pågående undervis-
ning och skapa dialog om lärande mellan lärare och studerande och/eller summativ utvärdering 
som genomförs efter avslutad delkurs och kan vara skriftlig eller muntlig. Resultatet av en skrift-
lig utvärdering ska återkopplas till de studerande. 
Frågor kring mål, innehåll och undervisningsformer bör vara centrala. Viktiga synpunkter och 
erfarenheter från delkursutvärderingar ska tas upp i kursutvärderingen. Ansvaret för att utvärde-
ring kommer till stånd ligger hos undervisande lärare. Erfarenheter och synpunkter från utvärde-
ringen ska beaktas och följas upp i nästa års delkurs. 



Utbildning: G/IE 

Delkursplan i Sidoämne/G Profilkurs Musik med ungdomar 

samt IE Tillvalskurs 
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Media och arrangering 
 
Fastställd: UR 2004-12-14 
 
Inplacering i utbildningen 
 Kurs: Sidoämne/G Profilkurs Musik med ungdomar samt IE Tillvalskurs 
 Variant/Inriktning: G/IE 
 Årskurs/termin: Åk3 
 
Poängtal: 4p. 

Mål 
Efter genomgången delkurs ska den studerande ha skaffat sig förmåga att 

– analysera, arrangera och komponera med utgångspunkt i vald genre med fokus på ungdo-
mars musicerande i och utanför skolan 

– skapa musik med hjälp av digitala hjälpmedel  
– använda kursens innehåll i ett praktiskt sammanhang 

Innehåll 
– analys av harmonik, melodik och form 
– skapa och arrangera låtar med utgångspunkt från genrespecifik harmonik, melodik, form 

samt genrespecifika tekniker 
– digitala tekniker såsom sampling, loopar, audio- och midiinspelning 
– orientering kring utrustning och olika programvaror 
– mediebaserad liveproduktion 

Undervisningens genomförande 
Delkurserna genomförs i form av litteraturstudier, seminarier, diskussioner, problembaserade 
uppgifter, projektstudier och praktiska arbetssätt i grupp eller individuellt. 

Examination 
Muntliga, skriftliga och musikaliska redovisningar sker fortlöpande under delkursen. De stude-
rande ska i slutet av kursen förbereda och genomföra en mediebaserad konsert. 

Betygsgrader 
Som betyg används Godkänd eller Underkänd. 

Kurslitteratur 
Kurslitteratur förtecknas på särskild lista (se arbetsplan). 

Delkursutvärdering 
Lärare och studerande väljer den form av utvärdering som lämpar sig bäst för delkursen. Detta 
kan ske som formativ (löpande) utvärdering där resultatet direkt kan påverka pågående undervis-
ning och skapa dialog om lärande mellan lärare och studerande och/eller summativ utvärdering 
som genomförs efter avslutad delkurs och kan vara skriftlig eller muntlig. Resultatet av en skrift-
lig utvärdering ska återkopplas till de studerande. 
Frågor kring mål, innehåll och undervisningsformer bör vara centrala. Viktiga synpunkter och 
erfarenheter från delkursutvärderingar ska tas upp i kursutvärderingen. Ansvaret för att utvärde-
ring kommer till stånd ligger hos undervisande lärare. Erfarenheter och synpunkter från utvärde-
ringen ska beaktas och följas upp i nästa års delkurs. 



Utbildning: G/IE Arr/Komp, Folkmusik, Jazz, Klassisk och Rock 

Delkursplan i Sidoämne/G Profilkurserna Musik med ungdomar, 

Rockmusikprofil och Folkmusikprofil samt IE Profilkurs 2 och Tillvalskurs 
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Musik och Samhälle: Genrespecifik inriktning  
 
Fastställd: UR 2003-09-17 
 
Inplacering i utbildningen 
 Kurs: Sidoämne/G Profilkurserna Musik med ungdomar, G Rockmusik, G Folkmusik,  

IE Profilkurs 2 och Tillvalskurs 
 Variant/Inriktning: G/IE (för Rytmik särskild delkursplan) 
 Årskurs/termin: G Åk3 alt. Åk4 alt. Åk3-4, IE Åk3 och 4 
 
Poängtal: G 1p/år, IE totalt 2p. 

Mål 
Efter genomgången delkurs ska den studerande ha fördjupade kunskaper om 

– genrens sociala, kulturella och historiska sammanhang 
– de viktigaste verken/stilarna/artisterna inom genren 

Innehåll 
– i delkursen behandlas mer ingående genrens historia i vid bemärkelse 
– specialisering/fördjupning inom något fält  
– litteraturstudier och repertoarlyssning inom ämnesområdet 

Undervisningens genomförande 
– föreläsningar/seminarier 
– enskilda arbeten och grupparbeten kan förekomma 

Examination 
– examination sker genom löpande bedömning samt skriftliga arbeten 
– även muntlig redovisning kan förekomma 

Betygsgrader 
Som betyg används Godkänd eller Underkänd 

Kurslitteratur 
Kurslitteratur förtecknas på särskild lista. alt. se arbetsplan 

Delkursutvärdering 
Lärare och studerande väljer den form av utvärdering som lämpar sig bäst för delkursen. Detta 
kan ske som formativ (löpande) utvärdering där resultatet direkt kan påverka pågående undervis-
ning och skapa dialog om lärande mellan lärare och studerande och/eller summativ utvärdering 
som genomförs efter avslutad delkurs och kan vara skriftlig eller muntlig. Resultatet av en skrift-
lig utvärdering ska återkopplas till de studerande. 
Frågor kring mål, innehåll och undervisningsformer bör vara centrala. Viktiga synpunkter och 
erfarenheter från delkursutvärderingar ska tas upp i kursutvärderingen. Ansvaret för att utvärde-
ring kommer till stånd ligger hos undervisande lärare. Erfarenheter och synpunkter från utvärde-
ringen ska beaktas och följas upp i nästa års delkurs. 



Utbildning: G/IE 

Delkursplan i Sidoämne/G Profilkurserna Musik med ungdomar – D, 

Kör- och ensembleledning – A, Huvudinstrument och ensemble samt IE Tillvalskurs 
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Ensembleledning inkl. ensembledirigering, 1år 
 
Fastställd: UR 2004-11-17 
 
Inplacering i utbildningen 
 Kurs: Sidoämne/G Profilkurserna Musik med ungdomar – D, Kör- och ensembleledning – A, 

Huvudinstrument och ensemble samt IE Tillvalskurs 
 Variant/Inriktning: G/IE 
 Årskurs/termin: Profilkurs Kör- och ensembleledning – A: Åk3, Musik med ungdomar – D 

samt Huvudinstrument och ensemble: Åk4 
 
Poängtal: 4p Åk3 alt. 2p Åk4.  

Mål 
Efter genomgången delkurs ska den studerande ha 

– grundläggande kunskaper om ensembleledarens arbete 
– fördjupade färdigheter i ledning/dirigering 
– kännedom om ensembleledarens möjlighet att påverka genom kroppsspråk, gestik och signa-

ler 
– metodiska och organisatoriska färdigheter att leda ensembler av olika slag 
– breddade kunskaper om olika typer av ensembler 
– elementär kännedom om instrumentens betydelse och funktion i olika ensembleformer 
– viss repertoarkännedom 
– grundläggande färdighet i partituranalys 
– insikt i betydelsen av socialiseringsarbetet för en ensemble 

Innehåll 
Arbete med: 

– träning av kroppsspråket som musikaliskt verktyg i ledar-/dirigentrollen 
– dirigeringsteknik 
– ensembleledarrollen 
– enklare partiturstudium 
– repertoargenomgång för olika typer av orkestrar/instrumentalensembler 
– arrangering, materialframställning 
– repetitionsmetodik och planering 
– analys och metodiska diskussioner 
– instudering av egna kompositioner/arrangemang 

Undervisningens genomförande 
Delkursen innehåller varierade arbetsformer. Dessa utvecklas med utgångspunkt i delkursens mål 
och innehåll i samverkan mellan lärare och studerande. Gruppundervisning. Videodokumenta-
tion. 

Examination 
Examination sker fortlöpande i delkursen av undervisande lärare. 

Betygsgrader 
Som betyg används Godkänd eller Underkänd. 



Utbildning: G/IE 

Delkursplan i Sidoämne/G Profilkurserna Musik med ungdomar – D, 

Kör- och ensembleledning – A, Huvudinstrument och ensemble samt IE Tillvalskurs 
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Kurslitteratur 
Kurslitteratur förtecknas på särskild lista (se arbetsplan). 

Delkursutvärdering 
Lärare och studerande väljer den form av utvärdering som lämpar sig bäst för delkursen. Detta 
kan ske som formativ (löpande) utvärdering där resultatet direkt kan påverka pågående undervis-
ning och skapa dialog om lärande mellan lärare och studerande och/eller summativ utvärdering 
som genomförs efter avslutad delkurs och kan vara skriftlig eller muntlig. Resultatet av en skrift-
lig utvärdering ska återkopplas till de studerande. 
Frågor kring mål, innehåll och undervisningsformer bör vara centrala. Viktiga synpunkter och 
erfarenheter från delkursutvärderingar ska tas upp i kursutvärderingen. Ansvaret för att utvärde-
ring kommer till stånd ligger hos undervisande lärare. Erfarenheter och synpunkter från utvärde-
ringen ska beaktas och följas upp i nästa års delkurs. 



Utbildning: G/IE 

Delkursplan i Sidoämne/G Profilkurserna Musik med ungdomar – D,  

Kör- och ensembleledning – A, Huvudinstrument och ensemble samt IE Tillvalskurs 
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Körledning inkl. kördirigering, 1år 
 
Fastställd: UR 2004-11-17 
 
Inplacering i utbildningen 
 Kurs: Sidoämne/G Profilkurserna Musik med ungdomar – D, Kör- och ensembleledning – A,  

Huvudinstrument och ensemble samt IE Tillvalskurs 
 Variant/Inriktning: G/IE 
 Årskurs/termin: Åk3 alt 4 
 
Poängtal: 4p: Kör- och ensembleledning – A. 2p: Rytmik och drama som metod, Musik med ungdo-
mar – D samt Huvudinstrument och ensemble. 

Mål 
Efter genomgången delkurs ska den studerande ha 

– färdigheter som körledare och korist 
– breddade kunskaper om körsångens funktion 
– kunskap om röstarbete i grupp/kör 
– repertoarkännedom 
– insikt i förberedelsearbetets betydelse för repetitionsarbetet 
– metodiska och organisatoriska färdigheter att leda kör av olika slag 
– kännedom om körledarens möjlighet att påverka genom kroppsspråk, gestik och signaler 
– fördjupade färdigheter i dirigering 

Innehåll 
Arbete med: 

– röstutveckling i grupp/sångövningar, hållning, andning, artikulation, uttryck, frasering, in-
tonation, textanalys, uttal, a prima vista sång m.m. 

– repertoar 
– partiturstudium/partiturspel/reducerad notbild 
– gehörs- och notinstudering 
– körledning från instrument/kördirigering 
– körledarrollen 
– repetitionsmetodik 
– planering/strukturering 
– dirigeringsteknik 
– arrangering för olika körtyper 
– instudering av egna arrangemang 

Undervisningens genomförande 
Delkursen innehåller varierade arbetsformer. Dessa utvecklas med utgångspunkt i delkursens mål 
och innehåll i samverkan mellan lärare och studerande. Gruppundervisning. Videodokumenta-
tion. 

Examination 
Examination sker fortlöpande i delkursen av undervisande lärare. 

Betygsgrader 
Som betyg används Godkänd eller Underkänd. 



Utbildning: G/IE 

Delkursplan i Sidoämne/G Profilkurserna Musik med ungdomar – D,  

Kör- och ensembleledning – A, Huvudinstrument och ensemble samt IE Tillvalskurs 
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Kurslitteratur 
Kurslitteratur förtecknas på särskild lista (se arbetsplan). 

Delkursutvärdering 
Lärare och studerande väljer den form av utvärdering som lämpar sig bäst för delkursen. Detta 
kan ske som formativ (löpande) utvärdering där resultatet direkt kan påverka pågående undervis-
ning och skapa dialog om lärande mellan lärare och studerande och/eller summativ utvärdering 
som genomförs efter avslutad delkurs och kan vara skriftlig eller muntlig. Resultatet av en skrift-
lig utvärdering ska återkopplas till de studerande. 
Frågor kring mål, innehåll och undervisningsformer bör vara centrala. Viktiga synpunkter och 
erfarenheter från delkursutvärderingar ska tas upp i kursutvärderingen. Ansvaret för att utvärde-
ring kommer till stånd ligger hos undervisande lärare. Erfarenheter och synpunkter från utvärde-
ringen ska beaktas och följas upp i nästa års delkurs. 



 

 

 111

Musikhögskolan i Malmö 
Musiklärarutbildningen 

SÄ4 
 

Kör- och ensembleled-
ning 
Kursplan 

 



 

 

 112

Musikhögskolan i Malmö 
Musiklärarutbildningen 



Utbildning: G/IE 

Kursplan för Sidoämne/G Profilkurs Kör- och ensembleledning  

samt IE Tillvalskurs 
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Kör- och ensembleledning 
 
Fastställd: UR 2004-11-17 
 
Inplacering i utbildningen: G/IE Sidoämne 
 
Poängtal: 20p. 
 
Förkunskaper G: Godkända delkurser i Huvudackordinstrument, Sång och tal, Ledning från instru-
ment, Körsång/körledning och Skolensembleledning, inom Huvudämnesstudierna 
Förkunskaper IE: Godkända delkurser i Huvudackordinstrument, Röstträning i sång och tal, Kör-
sång/körledning och Ensembleledning 1, inom Huvudämnesstudierna 

Syfte 
Kursens huvudsyfte är att i olika lärandeformer integrera ämnen som fördjupar den studerandes 
färdigheter i att leda kör- och/eller ensembler i olika sammanhang och på olika nivåer. Kursens 
syfte är att den studerande genom analys, reflektion och praktisk tillämpning, skaffar sig kunska-
per och erfarenheter för att i en framtida yrkesroll kunna fungera som god konstnärlig och peda-
gogisk förebild. 
Vidare syftar kursen till att den studerande utvecklar sin kompetens i att självständigt och till-
sammans med andra planera, genomföra och utvärdera undervisning, samt få god inblick i olika 
arbetssätt. Kursen syftar även till att den studerande får kunskap om hur man bygger upp verk-
samhet inom området. De perspektiv och det innehåll som aktualiseras under de verksamhetsför-
lagda delarna ska relateras till kursens övriga delar. 

Övergripande mål 
Efter genomgången kurs skall den studerande ha 

– tillägnat sig goda kunskaper och färdigheter i de ämnen som ingår i kursen samt fått förståel-
se för hur dessa ämnen bidrar till den egna musikaliska utvecklingen 

– kännedom om hur kunskapen kan omsättas och användas i den kommande yrkesrollen 
– utvecklat sin pedagogiska och musikaliska kunskap om hur man skapar och utvecklar goda 

lärandesituationer och utvecklingsmiljöer  
– fördjupade kunskaper i att leda och bygga upp kör- och/eller ensembleverksamhet med barn, 

ungdomar och vuxna  
– reflekterat över det egna lärandet och den kommande yrkesrollen 

Kursens delar 

a) Kör- och ensembleledning 

År1 År2 
Ensembleledning inkl. ensembledirigering Körledning inkl. kördirigering 

Partiturspel Sång och ackompanjemang 

Form- och strukturanalys VF-utbildning - körledning 

VF-utbildning - ensembleledning  

 



Utbildning: G/IE 

Kursplan för Sidoämne/G Profilkurs Kör- och ensembleledning  

samt IE Tillvalskurs 
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b) Körledning 

År1 År2 
Körledning inkl. kördirigering Körledning inkl. kördirigering 

Partiturspel Barnkörledning 

VF-utbildning - körledning Sång och ackompanjemang 

 VF-utbildning - körledning 

c) Ensembleledning 

År1 År2 
Ensembleledning inkl. ensembledirigering Ensembleledning inkl. ensembledirigering 

Partiturspel Sång och ackompanjemang  
alternativt PIK - familjeinstrument 

Form- och strukturanalys Kammarmusik/ensemblespel 

VF-utbildning - ensembleledning VF-utbildning - ensembleledning 

Examination 
Den studerande examineras på kursen ur ett helhetsperspektiv av ansvarig lärargrupp. Delkurser-
na examineras av undervisande lärare såväl fortlöpande som vid särskilda tillfällen. Formerna för 
delkursexamination kan variera. 

Betyg  
Vid bedömning används något av betygen Godkänd eller Underkänd. För betyget Godkänd på 
delkurs ska den studerande ha uppnått målen för varje ämne/moment. För betyget Godkänd på 
kursen ska den studerande ha uppnått målen för varje delkurs. 

Kurslitteratur  
Bifogas varje delkursplan. 

Kursutvärdering 
Kursen utvärderas summativt vid kursens slut, termins- eller läsårsvis. Övergripande frågor kring 
mål, syfte, kursinnehåll, samarbets- och undervisningsformer bör vara centrala. Viktiga synpunk-
ter och erfarenheter från delkursutvärderingar ska tas upp i kursutvärderingen. Proto-
koll/minnesanteckningar från utvärderingen ska komma utbildningsledningen tillhanda. Utvär-
deringen skall vara offentligt tillgänglig och undertecknad av ansvariga lärare samt förtroendeval-
da studenter. Erfarenheter och synpunkter från utvärderingen ska beaktas och följas upp i nästa 
års kurs. 
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SÄ4a 
 

Kör- och ensembleled-
ning 

Delkursplaner 
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Utbildning: G/IE 

Delkursplan i Sidoämne/G Profilkurserna Musik med ungdomar – D, 

Kör- och ensembleledning – A, Huvudinstrument och ensemble samt IE Tillvalskurs 
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Ensembleledning inkl. ensembledirigering, 1år 
 
Fastställd: UR 2004-11-17 
 
Inplacering i utbildningen 
 Kurs: Sidoämne/G Profilkurserna Musik med ungdomar – D, Kör- och ensembleledning – A, 

Huvudinstrument och ensemble samt IE Tillvalskurs 
 Variant/Inriktning: G/IE 
 Årskurs/termin: Profilkurs Kör- och ensembleledning – A: Åk3, Musik med ungdomar – D 

samt Huvudinstrument och ensemble: Åk4 
 
Poängtal: 4p Åk3 alt. 2p Åk4.  

Mål 
Efter genomgången delkurs ska den studerande ha 

– grundläggande kunskaper om ensembleledarens arbete 
– fördjupade färdigheter i ledning/dirigering 
– kännedom om ensembleledarens möjlighet att påverka genom kroppsspråk, gestik och signa-

ler 
– metodiska och organisatoriska färdigheter att leda ensembler av olika slag 
– breddade kunskaper om olika typer av ensembler 
– elementär kännedom om instrumentens betydelse och funktion i olika ensembleformer 
– viss repertoarkännedom 
– grundläggande färdighet i partituranalys 
– insikt i betydelsen av socialiseringsarbetet för en ensemble 

Innehåll 
Arbete med: 

– träning av kroppsspråket som musikaliskt verktyg i ledar-/dirigentrollen 
– dirigeringsteknik 
– ensembleledarrollen 
– enklare partiturstudium 
– repertoargenomgång för olika typer av orkestrar/instrumentalensembler 
– arrangering, materialframställning 
– repetitionsmetodik och planering 
– analys och metodiska diskussioner 
– instudering av egna kompositioner/arrangemang 

Undervisningens genomförande 
Delkursen innehåller varierade arbetsformer. Dessa utvecklas med utgångspunkt i delkursens mål 
och innehåll i samverkan mellan lärare och studerande. Gruppundervisning. Videodokumenta-
tion. 

Examination 
Examination sker fortlöpande i delkursen av undervisande lärare. 

Betygsgrader 
Som betyg används Godkänd eller Underkänd. 



Utbildning: G/IE 

Delkursplan i Sidoämne/G Profilkurserna Musik med ungdomar – D, 

Kör- och ensembleledning – A, Huvudinstrument och ensemble samt IE Tillvalskurs 
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Kurslitteratur 
Kurslitteratur förtecknas på särskild lista (se arbetsplan). 

Delkursutvärdering 
Lärare och studerande väljer den form av utvärdering som lämpar sig bäst för delkursen. Detta 
kan ske som formativ (löpande) utvärdering där resultatet direkt kan påverka pågående undervis-
ning och skapa dialog om lärande mellan lärare och studerande och/eller summativ utvärdering 
som genomförs efter avslutad delkurs och kan vara skriftlig eller muntlig. Resultatet av en skrift-
lig utvärdering ska återkopplas till de studerande. 
Frågor kring mål, innehåll och undervisningsformer bör vara centrala. Viktiga synpunkter och 
erfarenheter från delkursutvärderingar ska tas upp i kursutvärderingen. Ansvaret för att utvärde-
ring kommer till stånd ligger hos undervisande lärare. Erfarenheter och synpunkter från utvärde-
ringen ska beaktas och följas upp i nästa års delkurs. 



Utbildning: G/IE 

Delkursplan i Sidoämne/G Profilkurs Musik med ungdomar – D,  

Kör- och ensembleledning samt IE Tillvalskurs 
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Partiturspel 
 
Fastställd: UR 2004-11-17 
 
Inplacering i utbildningen 
 Kurs: Sidoämne/G Profilkurs Musik med ungdomar – D, Kör- och ensembleledning samt IE 

Tillvalskurs 
 Variant/Inriktning: G/IE 
 Årskurs/termin: Åk3 
 
Poängtal: 2p. alt. 3p. 

Mål 
Efter genomgången delkurs ska den studerande ha fått fördjupade kunskaper och färdigheter i att 
avläsa, reducera och spela kör- och orkesterpartitur av varierande svårighetsgrad och omfattning. 

Innehåll 
Fördjupat arbete med partiturläsning och partiturspel av kör- och orkestersatser 

Undervisningens genomförande 
Delkursen innehåller varierade arbetsformer. Dessa utvecklas med utgångspunkt i delkursens mål 
och innehåll i samverkan mellan lärare och studerande. Enskild och/eller gruppundervisning. 

Examination 
Examination sker fortlöpande i delkursen av undervisande lärare. 

Betygsgrader 
Som betyg används Godkänd eller Underkänd. 

Kurslitteratur 
Kurslitteratur förtecknas på särskild lista (se arbetsplan). 

Delkursutvärdering 
Lärare och studerande väljer den form av utvärdering som lämpar sig bäst för delkursen. Detta 
kan ske som formativ (löpande) utvärdering där resultatet direkt kan påverka pågående undervis-
ning och skapa dialog om lärande mellan lärare och studerande och/eller summativ utvärdering 
som genomförs efter avslutad delkurs och kan vara skriftlig eller muntlig. Resultatet av en skrift-
lig utvärdering ska återkopplas till de studerande. 
Frågor kring mål, innehåll och undervisningsformer bör vara centrala. Viktiga synpunkter och 
erfarenheter från delkursutvärderingar ska tas upp i kursutvärderingen. Ansvaret för att utvärde-
ring kommer till stånd ligger hos undervisande lärare. Erfarenheter och synpunkter från utvärde-
ringen ska beaktas och följas upp i nästa års delkurs. 



Utbildning: G/IE 

Delkursplan i Sidoämne/G Profilkurs Musik med ungdomar – D, 

Kör- och ensembleledning – A och C samt IE Tillvalskurs 
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Form- och strukturanalys 
 
Fastställd: UR 2004-11-17 
 
Inplacering i utbildningen 
 Kurs: Sidoämne/G Profilkurs Musik med ungdomar – D, Kör- och ensembleledning – A+C 

samt IE Tillvalskurs 
 Variant/Inriktning: G/IE 
 Årskurs/termin: Åk3 alt Åk4 
 
Poängtal: 3p. 

Mål 
Efter genomgången delkurs ska den studerande ha 

– god kännedom om grundläggande metoder för musikalisk formanalys 
– förvärvat goda kunskaper om olika musikaliska stilar och deras kulturhistoriska sammanhang 
– god färdighet i att utnyttja dessa kunskaper kreativt och analytiskt 
– uppnått god färdighet i strukturlyssning 

Innehåll 
– studier av musikalisk form och struktur satt i ett kulturhistoriskt sammanhang 
– studier av stil och kompositionsteknik i olika slags musik 
– studier av musikalisk struktur avseende traditionella formtyper, formbildande faktorer och 

relationer mellan olika musikaliska element 
– strukturlyssning med sikte på att beskriva form, struktur och karaktär i musik av olika slag 

Undervisningens genomförande 
Gruppundervisning. Delkursen ges i form av föreläsningar och seminarier. 

Examination 
Examination sker fortlöpande i samband med undervisning samt genom muntliga och skriftliga 
redovisningar. 

Betygsgrader 
Som betyg används Godkänd eller Underkänd. 

Kurslitteratur 
Kurslitteratur förtecknas på särskild lista (se arbetsplan). 

Delkursutvärdering 
Lärare och studerande väljer den form av utvärdering som lämpar sig bäst för delkursen. Detta 
kan ske som formativ (löpande) utvärdering där resultatet direkt kan påverka pågående undervis-
ning och skapa dialog om lärande mellan lärare och studerande och/eller summativ utvärdering 
som genomförs efter avslutad delkurs och kan vara skriftlig eller muntlig. Resultatet av en skrift-
lig utvärdering ska återkopplas till de studerande. 
Frågor kring mål, innehåll och undervisningsformer bör vara centrala. Viktiga synpunkter och 
erfarenheter från delkursutvärderingar ska tas upp i kursutvärderingen. Ansvaret för att utvärde-
ring kommer till stånd ligger hos undervisande lärare. Erfarenheter och synpunkter från utvärde-
ringen ska beaktas och följas upp i nästa års delkurs. 



Utbildning: G/IE 

Delkursplan i Sidoämne/G Profilkurs Kör- och ensembleledning – A och C 

samt IE Tillvalskurs 
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Verksamhetsförlagd utbildning – Ensembleledning 
 
Fastställd: UR 2004-11-17 
 
Inplacering i utbildningen 
 Kurs: Sidoämne/G Profilkurs Kör- och ensembleledning – A+C samt IE Tillvalskurs 
 Variant/Inriktning: G/IE 
 Årskurs/termin: Åk3 alt. Åk3-4 
 
Poängtal: 1p. alt. 3p. 

Mål 
Efter genomgången delkurs ska den studerande ha 

– tillägnat sig kunskaper om ensembleledarens olika arbetsfält  
– erfarenhet av ensemblearbete i vid bemärkelse  
– kunskaper och färdigheter i olika sätt att leda ensembler 
– utvecklat sin personliga pedagogiska ledarstil för att kunna iscensätta engagerande lärandesi-

tuationer  
– erfarenhet av att planera och genomföra ensemblerepetitioner samt ev. konsert 
– kunskap i att omsätta och knyta samman sina förvärvade kunskaper i teori och praktik 
– reflekterat över sin roll 

Innehåll 
Under VFU skall den studerande 

– utbyta erfarenheter och idéer med handledaren 
– auskultera och praktisera hos ensembleledare 

Undervisningens genomförande 
Kontinuerlig auskultation och praktik inom etablerad ensembleverksamhet. Enskild eller parvis 
placering inom för årskursen relevant ensembleverksamhet. 

Examination 
Examination sker efter fullgjord VFU av lärare från Musikhögskolan i samråd med handledare. 

Betygsgrader 
Som betyg används Godkänd eller Underkänd. 

Kurslitteratur 
Kurslitteratur förtecknas på särskild lista (se arbetsplan). 

Delkursutvärdering 
Lärare och studerande väljer den form av utvärdering som lämpar sig bäst för delkursen. Detta 
kan ske som formativ (löpande) utvärdering där resultatet direkt kan påverka pågående undervis-
ning och skapa dialog om lärande mellan lärare och studerande och/eller summativ utvärdering 
som genomförs efter avslutad delkurs och kan vara skriftlig eller muntlig. Resultatet av en skrift-
lig utvärdering ska återkopplas till de studerande. 
Frågor kring mål, innehåll och undervisningsformer bör vara centrala. Viktiga synpunkter och 
erfarenheter från delkursutvärderingar ska tas upp i kursutvärderingen. Ansvaret för att utvärde-
ring kommer till stånd ligger hos undervisande lärare. Erfarenheter och synpunkter från utvärde-
ringen ska beaktas och följas upp i nästa års delkurs. 



Utbildning: G/IE 

Delkursplan i Sidoämne/G Profilkurserna Musik med ungdomar – D,  

Kör- och ensembleledning – A, Huvudinstrument och ensemble samt IE Tillvalskurs 
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Körledning inkl. kördirigering, 1år 
 
Fastställd: UR 2004-11-17 
 
Inplacering i utbildningen 
 Kurs: Sidoämne/G Profilkurserna Musik med ungdomar – D, Kör- och ensembleledning – A,  

Huvudinstrument och ensemble samt IE Tillvalskurs 
 Variant/Inriktning: G/IE 
 Årskurs/termin: Åk3 alt 4 
 
Poängtal: 4p: Kör- och ensembleledning – A. 2p: Rytmik och drama som metod, Musik med ungdo-
mar – D samt Huvudinstrument och ensemble. 

Mål 
Efter genomgången delkurs ska den studerande ha 

– färdigheter som körledare och korist 
– breddade kunskaper om körsångens funktion 
– kunskap om röstarbete i grupp/kör 
– repertoarkännedom 
– insikt i förberedelsearbetets betydelse för repetitionsarbetet 
– metodiska och organisatoriska färdigheter att leda kör av olika slag 
– kännedom om körledarens möjlighet att påverka genom kroppsspråk, gestik och signaler 
– fördjupade färdigheter i dirigering 

Innehåll 
Arbete med: 

– röstutveckling i grupp/sångövningar, hållning, andning, artikulation, uttryck, frasering, in-
tonation, textanalys, uttal, a prima vista sång m.m. 

– repertoar 
– partiturstudium/partiturspel/reducerad notbild 
– gehörs- och notinstudering 
– körledning från instrument/kördirigering 
– körledarrollen 
– repetitionsmetodik 
– planering/strukturering 
– dirigeringsteknik 
– arrangering för olika körtyper 
– instudering av egna arrangemang 

Undervisningens genomförande 
Delkursen innehåller varierade arbetsformer. Dessa utvecklas med utgångspunkt i delkursens mål 
och innehåll i samverkan mellan lärare och studerande. Gruppundervisning. Videodokumenta-
tion. 

Examination 
Examination sker fortlöpande i delkursen av undervisande lärare. 

Betygsgrader 
Som betyg används Godkänd eller Underkänd. 



Utbildning: G/IE 

Delkursplan i Sidoämne/G Profilkurserna Musik med ungdomar – D,  

Kör- och ensembleledning – A, Huvudinstrument och ensemble samt IE Tillvalskurs 
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Kurslitteratur 
Kurslitteratur förtecknas på särskild lista (se arbetsplan). 

Delkursutvärdering 
Lärare och studerande väljer den form av utvärdering som lämpar sig bäst för delkursen. Detta 
kan ske som formativ (löpande) utvärdering där resultatet direkt kan påverka pågående undervis-
ning och skapa dialog om lärande mellan lärare och studerande och/eller summativ utvärdering 
som genomförs efter avslutad delkurs och kan vara skriftlig eller muntlig. Resultatet av en skrift-
lig utvärdering ska återkopplas till de studerande. 
Frågor kring mål, innehåll och undervisningsformer bör vara centrala. Viktiga synpunkter och 
erfarenheter från delkursutvärderingar ska tas upp i kursutvärderingen. Ansvaret för att utvärde-
ring kommer till stånd ligger hos undervisande lärare. Erfarenheter och synpunkter från utvärde-
ringen ska beaktas och följas upp i nästa års delkurs. 



Utbildning: G/IE 

Delkursplan i Sidoämne/G Profilkurs Musik med ungdomar – D,  

Kör- och ensembleledning samt IE Tillvalskurserna Introduktionskurs: Grundskola lägre åk,  

Introduktionskurs: Grundskola högre åk 
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Sång och ackompanjemang 
 
Fastställd: UR 2004-11-17 
 
Inplacering i utbildningen 
 Kurs: Sidoämne/G Profilkurs Musik med ungdomar – D, Kör- och ensembleledning samt IE 

Tillvalskurserna Introduktionskurs: Grundskola lägre årskurser och Introduktionskurs: 
Grundskola högre årskurser 

 Variant/Inriktning: G/IE 
 Årskurs/termin: G Åk4, IE Åk3 alt. 4 
 
Poängtal: 2p. 

Mål 
Efter genomgången delkurs ska den studerande ha fördjupat sitt kunnande vad gäller 

– att sjunga till ackompanjemang samt att ackompanjera sig själv och andra i olika genrer och 
stilar 

– stil- och formanalys inom litteraturen 
– instuderingsteknik 
– a prima vistaläsning och reducering av notbild 

Innehåll 
Fördjupat arbete med: 

– sång vid piano och/eller gitarr och/eller accordeon i olika genrer och stilar, såväl efter notbild 
som ackordanalys 

– a prima vistaspel och övning i att reducera notbild 
– form- och stilanalys 

Undervisningens genomförande 
Undervisningen sker i huvudsak i grupp och består av praktiskt musikaliskt arbete med ovanstå-
ende innehåll. Studenternas individuella och gemensamma instuderingsarbeten redovisas och 
diskuteras. Vissa föreläsande moment ingår. 

Examination 
Examination sker fortlöpande i delkursen av undervisande lärare. 

Betygsgrader 
Som betyg används Godkänd eller Underkänd. 

Kurslitteratur 
Kurslitteratur förtecknas på särskild lista (se arbetsplan). 

Delkursutvärdering 
Lärare och studerande väljer den form av utvärdering som lämpar sig bäst för delkursen. Detta 
kan ske som formativ (löpande) utvärdering där resultatet direkt kan påverka pågående undervis-
ning och skapa dialog om lärande mellan lärare och studerande och/eller summativ utvärdering 
som genomförs efter avslutad delkurs och kan vara skriftlig eller muntlig. Resultatet av en skrift-
lig utvärdering ska återkopplas till de studerande. 



Utbildning: G/IE 

Delkursplan i Sidoämne/G Profilkurs Musik med ungdomar – D,  

Kör- och ensembleledning samt IE Tillvalskurserna Introduktionskurs: Grundskola lägre åk,  

Introduktionskurs: Grundskola högre åk 
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Frågor kring mål, innehåll och undervisningsformer bör vara centrala. Viktiga synpunkter och 
erfarenheter från delkursutvärderingar ska tas upp i kursutvärderingen. Ansvaret för att utvärde-
ring kommer till stånd ligger hos undervisande lärare. Erfarenheter och synpunkter från utvärde-
ringen ska beaktas och följas upp i nästa års delkurs. 



Utbildning: G/IE 

Delkursplan i Sidoämne/G Profilkurs Kör- och ensembleledning - A och B 

samt IE Tillvalskurs 
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Verksamhetsförlagd utbildning – Körledning 
 
Fastställd: UR 2004-11-17 
 
Inplacering i utbildningen 
 Kurs: Sidoämne/G Profilkurs Kör- och ensembleledning – A+B samt IE Tillvalskurs 
 Variant/Inriktning: G/IE 
 Årskurs/termin: Åk4 alt. Åk3-4 
 
Poängtal: 4p. alt 5p. 

Mål 
Efter genomgången delkurs ska den studerande ha 

– tillägnat sig kunskaper om körledarens olika arbetsfält 
– erfarenhet av körarbete i vid bemärkelse 
– kunskaper och färdigheter i olika sätt att leda körer/ensembler 
– utvecklat sin personliga pedagogiska ledarstil för att kunna iscensätta engagerande lärandesi-

tuationer 
– erfarenhet av att planera och genomföra kör-/ensemblerepetitioner samt ev. konsert 
– kunskap i att omsätta och knyta samman sina förvärvade kunskaper i teori och praktik 
– reflekterat över sin roll 

Innehåll 
Under VFU skall den studerande 

– utbyta erfarenheter och idéer med handledaren 
– auskultera och praktisera hos kör-/ensembleledare 
– arbeta i övningskör 

Undervisningens genomförande 
Kontinuerlig auskultation och praktik inom etablerad kör-/ensembleverksamhet. Enskild eller 
parvis placering inom för årskursen relevant kör- /ensembleverksamhet. 

Examination 
Examination sker efter fullgjord VFU av lärare från Musikhögskolan i samråd med handledare. 

Betygsgrader 
Som betyg används Godkänd eller Underkänd. 

Kurslitteratur 
Kurslitteratur förtecknas på särskild lista (se arbetsplan). 

Delkursutvärdering 
Lärare och studerande väljer den form av utvärdering som lämpar sig bäst för delkursen. Detta 
kan ske som formativ (löpande) utvärdering där resultatet direkt kan påverka pågående undervis-
ning och skapa dialog om lärande mellan lärare och studerande och/eller summativ utvärdering 
som genomförs efter avslutad delkurs och kan vara skriftlig eller muntlig. Resultatet av en skrift-
lig utvärdering ska återkopplas till de studerande. 



Utbildning: G/IE 

Delkursplan i Sidoämne/G Profilkurs Kör- och ensembleledning - A och B 

samt IE Tillvalskurs 
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Frågor kring mål, innehåll och undervisningsformer bör vara centrala. Viktiga synpunkter och 
erfarenheter från delkursutvärderingar ska tas upp i kursutvärderingen. Ansvaret för att utvärde-
ring kommer till stånd ligger hos undervisande lärare. Erfarenheter och synpunkter från utvärde-
ringen ska beaktas och följas upp i nästa års delkurs. 
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SÄ4b 
 

Körledning 
Delkursplaner 
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Utbildning: G/IE 

Delkursplan i Sidoämne/G Profilkurs Kör- och ensembleledning – B 

samt IE Tillvalskurs 
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Körledning inkl. kördirigering, 2år 
 
Fastställd: UR 2004-11-17 
 
Inplacering i utbildningen 
 Kurs: Sidoämne/G Profilkurs Kör- och ensembleledning – B samt IE Tillvalskurs 
 Variant/Inriktning: G/IE 
 Årskurs/termin: Åk3-4 
 
Poängtal: 4p./läsår 

Mål 

År 1 
Efter genomgången delkurs ska den studerande ha 

– färdigheter som körledare och korist 
– breddade kunskaper om körsångens funktion 
– kunskap om röstarbete i grupp/kör 
– repertoarkännedom 
– insikt i förberedelsearbetets betydelse för repetitionsarbetet 
– metodiska och organisatoriska färdigheter att leda kör av olika slag 
– kännedom om körledarens möjlighet att påverka genom kroppsspråk, gestik och signaler 
– fördjupade färdigheter i dirigering 

År 2 
Efter genomgången delkurs ska den studerande ha 

– fördjupade färdigheter som körledare och korist 
– fördjupade kunskaper om körsångens funktion 
– utvidgad repertoarkännedom 
– kunskap om röstarbete i sånggrupper och körer med olika stämbesättning 
– kunskap om skillnaderna teoretiskt och praktiskt mellan tonårs- och vuxenröster, mans- och 

kvinnoröster 
– ökad medvetenhet om förberedelsearbetets betydelse för repetitionsarbetet 
– fördjupade färdigheter i repetitionsmetodik 
– ökad medvetenhet om körledarens kroppsspråk, gestik och signaler 
– fördjupade färdigheter i dirigering 

Innehåll 

År 1 
Arbete med:  

– röstutveckling i grupp/sångövningar, hållning, andning, artikulation, uttryck, frasering, in-
tonation, textanalys, uttal, a prima vista sång m.m. 

– repertoar 
– partiturstudium/partiturspel/reducerad notbild 
– gehörs- och notinstudering 
– körledning från instrument/kördirigering 
– körledarrollen 
– repetitionsmetodik 
– planering/strukturering 
– dirigeringsteknik 



Utbildning: G/IE 

Delkursplan i Sidoämne/G Profilkurs Kör- och ensembleledning – B 

samt IE Tillvalskurs 
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– arrangering för olika körtyper 
– instudering av egna arrangemang 

År 2 
Fördjupat arbete med: 

– röstutveckling i grupp/sångövningar, hållning, andning, artikulation, uttryck, frasering, in-
tonation, textanalys, uttal, a prima vista sång m.m. 

– repertoar 
– partiturstudium/partiturspel/reducerad notbild 
– gehörs- och notinstudering 
– körledning från instrument/kördirigering 
– körledarrollen 
– repetitionsmetodik 
– planering/strukturering 
– dirigeringsteknik 
– arrangering för olika körtyper 
– instudering av egna arrangemang 

Undervisningens genomförande 
Delkursen innehåller varierade arbetsformer. Dessa utvecklas med utgångspunkt i delkursens mål 
och innehåll i samverkan mellan lärare och studerande. Gruppundervisning. Videodokumenta-
tion. 

Examination 
Examination sker fortlöpande i delkursen av undervisande lärare. 

Betygsgrader 
Som betyg används Godkänd eller Underkänd. 

Kurslitteratur 
Kurslitteratur förtecknas på särskild lista (se arbetsplan). 

Delkursutvärdering 
Lärare och studerande väljer den form av utvärdering som lämpar sig bäst för delkursen. Detta 
kan ske som formativ (löpande) utvärdering där resultatet direkt kan påverka pågående undervis-
ning och skapa dialog om lärande mellan lärare och studerande och/eller summativ utvärdering 
som genomförs efter avslutad delkurs och kan vara skriftlig eller muntlig. Resultatet av en skrift-
lig utvärdering ska återkopplas till de studerande. 
Frågor kring mål, innehåll och undervisningsformer bör vara centrala. Viktiga synpunkter och 
erfarenheter från delkursutvärderingar ska tas upp i kursutvärderingen. Ansvaret för att utvärde-
ring kommer till stånd ligger hos undervisande lärare. Erfarenheter och synpunkter från utvärde-
ringen ska beaktas och följas upp i nästa års delkurs. 



Utbildning: G/IE 

Delkursplan i Sidoämne/G Profilkurserna Musikaliskt skapande med barn, 

Rytmik och drama som metod, Kör- och ensembleledning, B  

samt IE Profilkurs 2, Tillvalskurs Introduktionskurs: Grundskola lägre åk 

 

 

Delkursplan: Barnkörledning 
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Barnkörledning 
 
Fastställd: UR 2004-11-17 
 
Inplacering i utbildningen 
 Kurs: Sidoämne/G Profilkurserna Musikaliskt skapande med barn, Rytmik och drama som 

metod, Kör- och ensembleledning, B samt IE Profilkurs 2 och Tillvalskurs Introduktionskurs: 
Grundskola lägre årskurser 

 Variant/Inriktning: G/IE 
 Årskurs/termin: Åk3 alt. Åk4 
 
Poängtal: 2p. 

Mål 
Efter genomgången delkurs ska den studerande ha tillägnat sig kunskaper om sång i barn-
grupp/barnkör vad beträffar 

– barnröstens funktion, omfång, stämlägen 
– problemröster  
– sångövningar av enklare slag 
– repertoar av skilda svårighetsgrader för olika besättningar och stämlägen (4-16 år) 
– svensk och utländsk repertoar 
– målbrottet 

 
Delkursen ska också verka för att den studerande 

– får metodisk beredskap att arbeta med olika typer av barngrupper/körer 
– tillägnar sig kunskap att organisera, bygga upp grupp/barnkörverksamhet, föräldrakontakt, 

konserter etc.  

Innehåll 
– repetitionsteknik och varierade arbetsmetoder med inriktning mot rytmik och sång 
– lektionsplanering 
– sånginstudering från huvud- och biackordinstrument 
– gehörs- och notinstudering 
– enklare partitur 
– sångövningar för barn 
– repertoargenomgång 
– egna arrangemang 
– dirigeringsträning 
– metodiska diskussioner 
– analys av arrangemangsteknik för barnkör 
– diskussion kring klangideal 
– metoder för inträdesprov 
– metoder för att förbereda barnkören för framträdande på scen 
– metoder för att låta barnkörsångarna aktivt skapa och improvisera med körmusik 

Undervisningens genomförande 
Delkursen innehåller varierade arbetsformer. Dessa utvecklas med utgångspunkt i delkursens mål 
och innehåll i samverkan mellan lärare och studerande. Undervisning enskilt och i grupp. 



Utbildning: G/IE 

Delkursplan i Sidoämne/G Profilkurserna Musikaliskt skapande med barn, 

Rytmik och drama som metod, Kör- och ensembleledning, B  

samt IE Profilkurs 2, Tillvalskurs Introduktionskurs: Grundskola lägre åk 

 

 

Delkursplan: Barnkörledning 
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Examination 
Examination sker fortlöpande i delkursen av undervisande lärare.  

Betygsgrader 
Som betyg används Godkänd eller Underkänd. 

Kurslitteratur 
Fagius/Larsson: Barn i kör. Verbum 

Delkursutvärdering 
Lärare och studerande väljer den form av utvärdering som lämpar sig bäst för delkursen. Detta 
kan ske som formativ (löpande) utvärdering där resultatet direkt kan påverka pågående undervis-
ning och skapa dialog om lärande mellan lärare och studerande och/eller summativ utvärdering 
som genomförs efter avslutad delkurs och kan vara skriftlig eller muntlig. Resultatet av en skrift-
lig utvärdering ska återkopplas till de studerande. 
Frågor kring mål, innehåll och undervisningsformer bör vara centrala. Viktiga synpunkter och 
erfarenheter från delkursutvärderingar ska tas upp i kursutvärderingen. Ansvaret för att utvärde-
ring kommer till stånd ligger hos undervisande lärare. Erfarenheter och synpunkter från utvärde-
ringen ska beaktas och följas upp i nästa års delkurs. 



Utbildning: G/IE 

Delkursplan i Sidoämne/G Profilkurs Musik med ungdomar – D,  

Kör- och ensembleledning samt IE Tillvalskurserna Introduktionskurs: Grundskola lägre åk,  

Introduktionskurs: Grundskola högre åk 

 

 

Delkursplan: Sång och ackompanjemang 
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Sång och ackompanjemang 
 
Fastställd: UR 2004-11-17 
 
Inplacering i utbildningen 
 Kurs: Sidoämne/G Profilkurs Musik med ungdomar – D, Kör- och ensembleledning samt IE 

Tillvalskurserna Introduktionskurs: Grundskola lägre årskurser och Introduktionskurs: 
Grundskola högre årskurser 

 Variant/Inriktning: G/IE 
 Årskurs/termin: G Åk4, IE Åk3 alt. 4 
 
Poängtal: 2p. 

Mål 
Efter genomgången delkurs ska den studerande ha fördjupat sitt kunnande vad gäller 

– att sjunga till ackompanjemang samt att ackompanjera sig själv och andra i olika genrer och 
stilar 

– stil- och formanalys inom litteraturen 
– instuderingsteknik 
– a prima vistaläsning och reducering av notbild 

Innehåll 
Fördjupat arbete med: 

– sång vid piano och/eller gitarr och/eller accordeon i olika genrer och stilar, såväl efter notbild 
som ackordanalys 

– a prima vistaspel och övning i att reducera notbild 
– form- och stilanalys 

Undervisningens genomförande 
Undervisningen sker i huvudsak i grupp och består av praktiskt musikaliskt arbete med ovanstå-
ende innehåll. Studenternas individuella och gemensamma instuderingsarbeten redovisas och 
diskuteras. Vissa föreläsande moment ingår. 

Examination 
Examination sker fortlöpande i delkursen av undervisande lärare. 

Betygsgrader 
Som betyg används Godkänd eller Underkänd. 

Kurslitteratur 
Kurslitteratur förtecknas på särskild lista (se arbetsplan). 

Delkursutvärdering 
Lärare och studerande väljer den form av utvärdering som lämpar sig bäst för delkursen. Detta 
kan ske som formativ (löpande) utvärdering där resultatet direkt kan påverka pågående undervis-
ning och skapa dialog om lärande mellan lärare och studerande och/eller summativ utvärdering 
som genomförs efter avslutad delkurs och kan vara skriftlig eller muntlig. Resultatet av en skrift-
lig utvärdering ska återkopplas till de studerande. 



Utbildning: G/IE 

Delkursplan i Sidoämne/G Profilkurs Musik med ungdomar – D,  

Kör- och ensembleledning samt IE Tillvalskurserna Introduktionskurs: Grundskola lägre åk,  

Introduktionskurs: Grundskola högre åk 

 

 

Delkursplan: Sång och ackompanjemang 
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Frågor kring mål, innehåll och undervisningsformer bör vara centrala. Viktiga synpunkter och 
erfarenheter från delkursutvärderingar ska tas upp i kursutvärderingen. Ansvaret för att utvärde-
ring kommer till stånd ligger hos undervisande lärare. Erfarenheter och synpunkter från utvärde-
ringen ska beaktas och följas upp i nästa års delkurs. 



Utbildning: G/IE 

Delkursplan i Sidoämne/G Profilkurs Musik med ungdomar – D,  

Kör- och ensembleledning samt IE Tillvalskurs 

 

 

Delkursplan: Partiturspel 
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Partiturspel 
 
Fastställd: UR 2004-11-17 
 
Inplacering i utbildningen 
 Kurs: Sidoämne/G Profilkurs Musik med ungdomar – D, Kör- och ensembleledning samt IE 

Tillvalskurs 
 Variant/Inriktning: G/IE 
 Årskurs/termin: Åk3 
 
Poängtal: 2p. alt. 3p. 

Mål 
Efter genomgången delkurs ska den studerande ha fått fördjupade kunskaper och färdigheter i att 
avläsa, reducera och spela kör- och orkesterpartitur av varierande svårighetsgrad och omfattning. 

Innehåll 
Fördjupat arbete med partiturläsning och partiturspel av kör- och orkestersatser 

Undervisningens genomförande 
Delkursen innehåller varierade arbetsformer. Dessa utvecklas med utgångspunkt i delkursens mål 
och innehåll i samverkan mellan lärare och studerande. Enskild och/eller gruppundervisning. 

Examination 
Examination sker fortlöpande i delkursen av undervisande lärare. 

Betygsgrader 
Som betyg används Godkänd eller Underkänd. 

Kurslitteratur 
Kurslitteratur förtecknas på särskild lista (se arbetsplan). 

Delkursutvärdering 
Lärare och studerande väljer den form av utvärdering som lämpar sig bäst för delkursen. Detta 
kan ske som formativ (löpande) utvärdering där resultatet direkt kan påverka pågående undervis-
ning och skapa dialog om lärande mellan lärare och studerande och/eller summativ utvärdering 
som genomförs efter avslutad delkurs och kan vara skriftlig eller muntlig. Resultatet av en skrift-
lig utvärdering ska återkopplas till de studerande. 
Frågor kring mål, innehåll och undervisningsformer bör vara centrala. Viktiga synpunkter och 
erfarenheter från delkursutvärderingar ska tas upp i kursutvärderingen. Ansvaret för att utvärde-
ring kommer till stånd ligger hos undervisande lärare. Erfarenheter och synpunkter från utvärde-
ringen ska beaktas och följas upp i nästa års delkurs. 



Utbildning: G/IE 

Delkursplan i Sidoämne/G Profilkurs Kör- och ensembleledning - A och B 

samt IE Tillvalskurs 

 

 

Delkursplan: Verksamhetsförlagd utbildning - Körledning 
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Verksamhetsförlagd utbildning – Körledning 
 
Fastställd: UR 2004-11-17 
 
Inplacering i utbildningen 
 Kurs: Sidoämne/G Profilkurs Kör- och ensembleledning – A+B samt IE Tillvalskurs 
 Variant/Inriktning: G/IE 
 Årskurs/termin: Åk4 alt. Åk3-4 
 
Poängtal: 4p. alt 5p. 

Mål 
Efter genomgången delkurs ska den studerande ha 

– tillägnat sig kunskaper om körledarens olika arbetsfält 
– erfarenhet av körarbete i vid bemärkelse 
– kunskaper och färdigheter i olika sätt att leda körer/ensembler 
– utvecklat sin personliga pedagogiska ledarstil för att kunna iscensätta engagerande lärandesi-

tuationer 
– erfarenhet av att planera och genomföra kör-/ensemblerepetitioner samt ev. konsert 
– kunskap i att omsätta och knyta samman sina förvärvade kunskaper i teori och praktik 
– reflekterat över sin roll 

Innehåll 
Under VFU skall den studerande 

– utbyta erfarenheter och idéer med handledaren 
– auskultera och praktisera hos kör-/ensembleledare 
– arbeta i övningskör 

Undervisningens genomförande 
Kontinuerlig auskultation och praktik inom etablerad kör-/ensembleverksamhet. Enskild eller 
parvis placering inom för årskursen relevant kör- /ensembleverksamhet. 

Examination 
Examination sker efter fullgjord VFU av lärare från Musikhögskolan i samråd med handledare. 

Betygsgrader 
Som betyg används Godkänd eller Underkänd. 

Kurslitteratur 
Kurslitteratur förtecknas på särskild lista (se arbetsplan). 

Delkursutvärdering 
Lärare och studerande väljer den form av utvärdering som lämpar sig bäst för delkursen. Detta 
kan ske som formativ (löpande) utvärdering där resultatet direkt kan påverka pågående undervis-
ning och skapa dialog om lärande mellan lärare och studerande och/eller summativ utvärdering 
som genomförs efter avslutad delkurs och kan vara skriftlig eller muntlig. Resultatet av en skrift-
lig utvärdering ska återkopplas till de studerande. 



Utbildning: G/IE 

Delkursplan i Sidoämne/G Profilkurs Kör- och ensembleledning - A och B 

samt IE Tillvalskurs 
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Frågor kring mål, innehåll och undervisningsformer bör vara centrala. Viktiga synpunkter och 
erfarenheter från delkursutvärderingar ska tas upp i kursutvärderingen. Ansvaret för att utvärde-
ring kommer till stånd ligger hos undervisande lärare. Erfarenheter och synpunkter från utvärde-
ringen ska beaktas och följas upp i nästa års delkurs. 
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Utbildning: G/IE 

Delkursplan i Sidoämne/G Profilkurs Kör- och ensembleledning – C 

samt IE Tillvalskurs 
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Ensembleledning inkl. ensembledirigering, 2år 
 
Fastställd: UR 2004-11-17 
 
Inplacering i utbildningen 
 Kurs: Sidoämne/G Profilkurs Kör- och ensembleledning – C samt IE Tillvalskurs 
 Variant/Inriktning: G/IE 
 Årskurs/termin: Åk3-4 
 
Poängtal: 4p./läsår 

Mål 

År 1 
Efter genomgången delkurs ska den studerande ha 

– grundläggande kunskaper om ensembleledarens arbete 
– fördjupade färdigheter i ledning/dirigering 
– kännedom om ensembleledarens möjlighet att påverka genom kroppsspråk, gestik och signa-

ler 
– metodiska och organisatoriska färdigheter att leda ensembler av olika slag 
– breddade kunskaper om olika typer av ensembler 
– elementär kännedom om instrumentens betydelse och funktion i olika ensembleformer 
– viss repertoarkännedom 
– grundläggande färdighet i partituranalys 
– insikt i betydelsen av socialiseringsarbetet för en ensemble 

År 2 
Efter genomgången delkurs ska den studerande ha 

– fördjupade färdigheter som ensembleledare 
– fördjupade färdigheter i dirigering 
– fördjupade färdigheter i repetitionsteknik 
– ökad medvetenhet om ensembleledarens kroppsspråk, gestik och signaler 
– fördjupade kunskaper om ensembleledarens funktion 
– fördjupad kunskap om olika instrument och stämbesättningar 
– utvidgad repertoarkännedom 
– fördjupade färdigheter i partituranalys 

Innehåll 

År 1 
Arbete med: 

– träning av kroppsspråket som musikaliskt verktyg i ledar-/dirigentrollen 
– dirigeringsteknik 
– ensembleledarrollen 
– enklare partiturstudium 
– repertoargenomgång för olika typer av orkestrar/instrumentalensembler 
– arrangering, materialframställning 
– repetitionsmetodik och planering 
– analys och metodiska diskussioner 
– instudering av egna kompositioner/arrangemang 



Utbildning: G/IE 

Delkursplan i Sidoämne/G Profilkurs Kör- och ensembleledning – C 

samt IE Tillvalskurs 
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År 2 
Fördjupat arbete med: 

– dirigering, slagscheman och gestik (se, höra och känna) 
– ensembleledarrollen 
– olika typer av ensemble-/orkesterrepertoar 
– partiturläsning 
– repetitionsmetodik och planering 
– analys och metodiska diskussioner 
– videodokumentation 

Undervisningens genomförande 
Delkursen innehåller varierade arbetsformer. Dessa utvecklas med utgångspunkt i delkursens mål 
och innehåll i samverkan mellan lärare och studerande. Gruppundervisning. Videodokumenta-
tion. 

Examination 
Examination sker fortlöpande i delkursen av undervisande lärare. 

Betygsgrader 
Som betyg används Godkänd eller Underkänd. 

Kurslitteratur 
Kurslitteratur förtecknas på särskild lista (se arbetsplan). 

Delkursutvärdering 
Lärare och studerande väljer den form av utvärdering som lämpar sig bäst för delkursen. Detta 
kan ske som formativ (löpande) utvärdering där resultatet direkt kan påverka pågående undervis-
ning och skapa dialog om lärande mellan lärare och studerande och/eller summativ utvärdering 
som genomförs efter avslutad delkurs och kan vara skriftlig eller muntlig. Resultatet av en skrift-
lig utvärdering ska återkopplas till de studerande. 
Frågor kring mål, innehåll och undervisningsformer bör vara centrala. Viktiga synpunkter och 
erfarenheter från delkursutvärderingar ska tas upp i kursutvärderingen. Ansvaret för att utvärde-
ring kommer till stånd ligger hos undervisande lärare. Erfarenheter och synpunkter från utvärde-
ringen ska beaktas och följas upp i nästa års delkurs. 



Utbildning: G/IE 

Delkursplan i Sidoämne/G Profilkurs Musik med ungdomar – D,  

Kör- och ensembleledning samt IE Tillvalskurserna Introduktionskurs: Grundskola lägre åk,  

Introduktionskurs: Grundskola högre åk 
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Sång och ackompanjemang 
 
Fastställd: UR 2004-11-17 
 
Inplacering i utbildningen 
 Kurs: Sidoämne/G Profilkurs Musik med ungdomar – D, Kör- och ensembleledning samt IE 

Tillvalskurserna Introduktionskurs: Grundskola lägre årskurser och Introduktionskurs: 
Grundskola högre årskurser 

 Variant/Inriktning: G/IE 
 Årskurs/termin: G Åk4, IE Åk3 alt. 4 
 
Poängtal: 2p. 

Mål 
Efter genomgången delkurs ska den studerande ha fördjupat sitt kunnande vad gäller 

– att sjunga till ackompanjemang samt att ackompanjera sig själv och andra i olika genrer och 
stilar 

– stil- och formanalys inom litteraturen 
– instuderingsteknik 
– a prima vistaläsning och reducering av notbild 

Innehåll 
Fördjupat arbete med: 

– sång vid piano och/eller gitarr och/eller accordeon i olika genrer och stilar, såväl efter notbild 
som ackordanalys 

– a prima vistaspel och övning i att reducera notbild 
– form- och stilanalys 

Undervisningens genomförande 
Undervisningen sker i huvudsak i grupp och består av praktiskt musikaliskt arbete med ovanstå-
ende innehåll. Studenternas individuella och gemensamma instuderingsarbeten redovisas och 
diskuteras. Vissa föreläsande moment ingår. 

Examination 
Examination sker fortlöpande i delkursen av undervisande lärare. 

Betygsgrader 
Som betyg används Godkänd eller Underkänd. 

Kurslitteratur 
Kurslitteratur förtecknas på särskild lista (se arbetsplan). 

Delkursutvärdering 
Lärare och studerande väljer den form av utvärdering som lämpar sig bäst för delkursen. Detta 
kan ske som formativ (löpande) utvärdering där resultatet direkt kan påverka pågående undervis-
ning och skapa dialog om lärande mellan lärare och studerande och/eller summativ utvärdering 
som genomförs efter avslutad delkurs och kan vara skriftlig eller muntlig. Resultatet av en skrift-
lig utvärdering ska återkopplas till de studerande. 



Utbildning: G/IE 

Delkursplan i Sidoämne/G Profilkurs Musik med ungdomar – D,  

Kör- och ensembleledning samt IE Tillvalskurserna Introduktionskurs: Grundskola lägre åk,  

Introduktionskurs: Grundskola högre åk 
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Frågor kring mål, innehåll och undervisningsformer bör vara centrala. Viktiga synpunkter och 
erfarenheter från delkursutvärderingar ska tas upp i kursutvärderingen. Ansvaret för att utvärde-
ring kommer till stånd ligger hos undervisande lärare. Erfarenheter och synpunkter från utvärde-
ringen ska beaktas och följas upp i nästa års delkurs. 



Utbildning: G/IE Klassisk 

Delkursplan i Sidoämne/G Profilkurs Musik med ungdomar – D,  

Kör- och ensembleledning – C samt IE Profilkurs 2 och Tillvalskurs 
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Praktisk instrumentkännedom – Familjeinstrument 
 
Fastställd: UR 2004-11-17 
 
Inplacering i utbildningen 
 Kurs: Sidoämne/G Profilkurs Musik med ungdomar – D, Kör- och ensembleledning – C 

samt IE Profilkurs 2 och Tillvalskurs 
 Variant/Inriktning: G/IE Klassisk  
 Årskurs/termin: G Åk4, IE Åk3 
 
Poängtal: 2p. 

Mål 
Efter genomgången delkurs ska den studerande 

– ha sådana kunskaper och färdigheter inom den egna instrumentfamiljen att man kan leda 
och instruera olika typer av ensembler 

– uppnått grundläggande spelteknik på instrumenten inom den egna instrumentfamiljen för 
att kunna ge viss elevinstruktion 

Innehåll 
– stämning, intonation och svårighetsnivåer på olika instrument 
– olika instruments grundtekniska problem och möjligheter 
– olika instruments lätt-/svårtillgängliga register med hänsyn till arrangering 

Undervisningens genomförande 
Gruppundervisning. Årskursplacering kan variera för att grupper ska kunna bildas. 

Följande instrument räknas till PIK - Familjeinstrument i den klassiska profilen: 
Stråk: Violin, altfiol, cello och kontrabas 
Träblås: Flöjt, piccolaflöjt, ett instrument med enkelt rörblad och ett instrument med dubbelt 
rörblad eller blockflöjt. 
Bleckblås: Trumpet, trombon, horn och tuba 
Blockflöjt: Generalbas och cembaloskötsel 
Piano: Synthesizer och elpiano eller orgel 
Gitarr: Gitarr, elgitarr, bas och elbas 
Slagverk: Puka och trumset. Dessutom kan delkursen även innehålla afro-cubanskt slagverk, 
afrikanskt slagverk m.fl. 
Accordeon: Anpassas till de studerandes behov. a/ närliggande instrument, b/ PIK icke familjein-
strument, c/ genrefördjupning alt. breddning inom huvudinstrumentet. 
 
Avvikelser kan förekomma beroende på speciella behov. 

Examination 
Examination sker fortlöpande i samband med undervisning. 

Betygsgrader 
Som betyg används Godkänd eller Underkänd 



Utbildning: G/IE Klassisk 

Delkursplan i Sidoämne/G Profilkurs Musik med ungdomar – D,  

Kör- och ensembleledning – C samt IE Profilkurs 2 och Tillvalskurs 
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Kurslitteratur 
Noter, litteratur, fonogram och övrigt material som är relevant i anslutning till delkursens mål 
och innehåll utgör kurslitteratur. 

Delkursutvärdering 
Lärare och studerande väljer den form av utvärdering som lämpar sig bäst för delkursen. Detta 
kan ske som formativ (löpande) utvärdering där resultatet direkt kan påverka pågående undervis-
ning och skapa dialog om lärande mellan lärare och studerande och/eller summativ utvärdering 
som genomförs efter avslutad delkurs och kan vara skriftlig eller muntlig. Resultatet av en skrift-
lig utvärdering ska återkopplas till de studerande. 
Frågor kring mål, innehåll och undervisningsformer bör vara centrala. Viktiga synpunkter och 
erfarenheter från delkursutvärderingar ska tas upp i kursutvärderingen. Ansvaret för att utvärde-
ring kommer till stånd ligger hos undervisande lärare. Erfarenheter och synpunkter från utvärde-
ringen ska beaktas och följas upp i nästa års delkurs. 



Utbildning: G/IE 

Delkursplan i Sidoämne/G Profilkurs Musik med ungdomar – D,  

Kör- och ensembleledning samt IE Tillvalskurs 
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Partiturspel 
 
Fastställd: UR 2004-11-17 
 
Inplacering i utbildningen 
 Kurs: Sidoämne/G Profilkurs Musik med ungdomar – D, Kör- och ensembleledning samt IE 

Tillvalskurs 
 Variant/Inriktning: G/IE 
 Årskurs/termin: Åk3 
 
Poängtal: 2p. alt. 3p. 

Mål 
Efter genomgången delkurs ska den studerande ha fått fördjupade kunskaper och färdigheter i att 
avläsa, reducera och spela kör- och orkesterpartitur av varierande svårighetsgrad och omfattning. 

Innehåll 
Fördjupat arbete med partiturläsning och partiturspel av kör- och orkestersatser 

Undervisningens genomförande 
Delkursen innehåller varierade arbetsformer. Dessa utvecklas med utgångspunkt i delkursens mål 
och innehåll i samverkan mellan lärare och studerande. Enskild och/eller gruppundervisning. 

Examination 
Examination sker fortlöpande i delkursen av undervisande lärare. 

Betygsgrader 
Som betyg används Godkänd eller Underkänd. 

Kurslitteratur 
Kurslitteratur förtecknas på särskild lista (se arbetsplan). 

Delkursutvärdering 
Lärare och studerande väljer den form av utvärdering som lämpar sig bäst för delkursen. Detta 
kan ske som formativ (löpande) utvärdering där resultatet direkt kan påverka pågående undervis-
ning och skapa dialog om lärande mellan lärare och studerande och/eller summativ utvärdering 
som genomförs efter avslutad delkurs och kan vara skriftlig eller muntlig. Resultatet av en skrift-
lig utvärdering ska återkopplas till de studerande. 
Frågor kring mål, innehåll och undervisningsformer bör vara centrala. Viktiga synpunkter och 
erfarenheter från delkursutvärderingar ska tas upp i kursutvärderingen. Ansvaret för att utvärde-
ring kommer till stånd ligger hos undervisande lärare. Erfarenheter och synpunkter från utvärde-
ringen ska beaktas och följas upp i nästa års delkurs. 



Utbildning: G/IE 

Delkursplan i Sidoämne/G Profilkurs Musik med ungdomar – D, 

Kör- och ensembleledning – A och C samt IE Tillvalskurs 
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Form- och strukturanalys 
 
Fastställd: UR 2004-11-17 
 
Inplacering i utbildningen 
 Kurs: Sidoämne/G Profilkurs Musik med ungdomar – D, Kör- och ensembleledning – A+C 

samt IE Tillvalskurs 
 Variant/Inriktning: G/IE 
 Årskurs/termin: Åk3 alt Åk4 
 
Poängtal: 3p. 

Mål 
Efter genomgången delkurs ska den studerande ha 

– god kännedom om grundläggande metoder för musikalisk formanalys 
– förvärvat goda kunskaper om olika musikaliska stilar och deras kulturhistoriska sammanhang 
– god färdighet i att utnyttja dessa kunskaper kreativt och analytiskt 
– uppnått god färdighet i strukturlyssning 

Innehåll 
– studier av musikalisk form och struktur satt i ett kulturhistoriskt sammanhang 
– studier av stil och kompositionsteknik i olika slags musik 
– studier av musikalisk struktur avseende traditionella formtyper, formbildande faktorer och 

relationer mellan olika musikaliska element 
– strukturlyssning med sikte på att beskriva form, struktur och karaktär i musik av olika slag 

Undervisningens genomförande 
Gruppundervisning. Delkursen ges i form av föreläsningar och seminarier. 

Examination 
Examination sker fortlöpande i samband med undervisning samt genom muntliga och skriftliga 
redovisningar. 

Betygsgrader 
Som betyg används Godkänd eller Underkänd. 

Kurslitteratur 
Kurslitteratur förtecknas på särskild lista (se arbetsplan). 

Delkursutvärdering 
Lärare och studerande väljer den form av utvärdering som lämpar sig bäst för delkursen. Detta 
kan ske som formativ (löpande) utvärdering där resultatet direkt kan påverka pågående undervis-
ning och skapa dialog om lärande mellan lärare och studerande och/eller summativ utvärdering 
som genomförs efter avslutad delkurs och kan vara skriftlig eller muntlig. Resultatet av en skrift-
lig utvärdering ska återkopplas till de studerande. 
Frågor kring mål, innehåll och undervisningsformer bör vara centrala. Viktiga synpunkter och 
erfarenheter från delkursutvärderingar ska tas upp i kursutvärderingen. Ansvaret för att utvärde-
ring kommer till stånd ligger hos undervisande lärare. Erfarenheter och synpunkter från utvärde-
ringen ska beaktas och följas upp i nästa års delkurs. 



Utbildning: G/IE 

Delkursplan i Sidoämne/G Profilkurs Kör- och ensembleledning – C 

samt IE Tillvalskurs 
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Kammarmusik/ensemblespel, 1år 
 
Fastställd: UR 2004-12-14 
 
Inplacering i utbildningen 
 Kurs: Sidoämne/G Profilkurs Kör- och ensembleledning – C, IE Tillvalskurs 
 Variant/Inriktning: G/IE 
 Årskurs/termin: Åk4 
 
Poängtal: 2p. 

Mål 
Efter genomgången delkurs ska den studerande ha 

– fördjupat sin förmåga i ensemblemusicerande i olika stilar inom sina speciella intresseområ-
den 

– fördjupade kunskaper och insikter i musikens struktur och form 
– kunskap i att leda och instruera musik i ensemble  
– kunskap om repertoar 
– skaffat sig erfarenhet av att framföra musik för publik 

Innehåll 
– samspel 
– primarieledning/ledning från instrument 
– genrespecifik praxis 
– form och struktur 
– instrumentorientering 
– musiken i dess historiska sammanhang 

Undervisningens genomförande 
Gruppundervisning 

Examination 
Examination sker fortlöpande i delkursen av undervisande lärare. 

Betygsgrader 
Som betyg används Godkänd eller Underkänd. 

Kurslitteratur 
Kurslitteratur förtecknas på särskild lista (se arbetsplan). 

Delkursutvärdering 
Lärare och studerande väljer den form av utvärdering som lämpar sig bäst för delkursen. Detta 
kan ske som formativ (löpande) utvärdering där resultatet direkt kan påverka pågående undervis-
ning och skapa dialog om lärande mellan lärare och studerande och/eller summativ utvärdering 
som genomförs efter avslutad delkurs och kan vara skriftlig eller muntlig. Resultatet av en skrift-
lig utvärdering ska återkopplas till de studerande. 
Frågor kring mål, innehåll och undervisningsformer bör vara centrala. Viktiga synpunkter och 
erfarenheter från delkursutvärderingar ska tas upp i kursutvärderingen. Ansvaret för att utvärde-
ring kommer till stånd ligger hos undervisande lärare. Erfarenheter och synpunkter från utvärde-
ringen ska beaktas och följas upp i nästa års delkurs. 



Utbildning: G/IE 

Delkursplan i Sidoämne/G Profilkurs Kör- och ensembleledning – A och C 

samt IE Tillvalskurs 
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Verksamhetsförlagd utbildning – Ensembleledning 
 
Fastställd: UR 2004-11-17 
 
Inplacering i utbildningen 
 Kurs: Sidoämne/G Profilkurs Kör- och ensembleledning – A+C samt IE Tillvalskurs 
 Variant/Inriktning: G/IE 
 Årskurs/termin: Åk3 alt. Åk3-4 
 
Poängtal: 1p. alt. 3p. 

Mål 
Efter genomgången delkurs ska den studerande ha 

– tillägnat sig kunskaper om ensembleledarens olika arbetsfält  
– erfarenhet av ensemblearbete i vid bemärkelse  
– kunskaper och färdigheter i olika sätt att leda ensembler 
– utvecklat sin personliga pedagogiska ledarstil för att kunna iscensätta engagerande lärandesi-

tuationer  
– erfarenhet av att planera och genomföra ensemblerepetitioner samt ev. konsert 
– kunskap i att omsätta och knyta samman sina förvärvade kunskaper i teori och praktik 
– reflekterat över sin roll 

Innehåll 
Under VFU skall den studerande 

– utbyta erfarenheter och idéer med handledaren 
– auskultera och praktisera hos ensembleledare 

Undervisningens genomförande 
Kontinuerlig auskultation och praktik inom etablerad ensembleverksamhet. Enskild eller parvis 
placering inom för årskursen relevant ensembleverksamhet. 

Examination 
Examination sker efter fullgjord VFU av lärare från Musikhögskolan i samråd med handledare. 

Betygsgrader 
Som betyg används Godkänd eller Underkänd. 

Kurslitteratur 
Kurslitteratur förtecknas på särskild lista (se arbetsplan). 

Delkursutvärdering 
Lärare och studerande väljer den form av utvärdering som lämpar sig bäst för delkursen. Detta 
kan ske som formativ (löpande) utvärdering där resultatet direkt kan påverka pågående undervis-
ning och skapa dialog om lärande mellan lärare och studerande och/eller summativ utvärdering 
som genomförs efter avslutad delkurs och kan vara skriftlig eller muntlig. Resultatet av en skrift-
lig utvärdering ska återkopplas till de studerande. 
Frågor kring mål, innehåll och undervisningsformer bör vara centrala. Viktiga synpunkter och 
erfarenheter från delkursutvärderingar ska tas upp i kursutvärderingen. Ansvaret för att utvärde-
ring kommer till stånd ligger hos undervisande lärare. Erfarenheter och synpunkter från utvärde-
ringen ska beaktas och följas upp i nästa års delkurs. 
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SÄ5 
 

Arrangering och kom-
position 

Kursplan och delkursplaner 
 



 

 

 

  

154

Musikhögskolan i Malmö 
Musiklärarutbildningen 



Utbildning: G/IE 

Kursplan för Sidoämne/G Profilkurs Arrangering och komposition  

samt IE Tillvalskurs 
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Arrangering och komposition 
 
Fastställd: UR  
 
Inplacering i utbildningen: G/IE Sidoämne 
 
Poängtal: 20p. 
 
Förkunskaper G: Godkända delkurser i Satslära 1 och 2, Arrangering - pop/rock, Arrangering - visa 
och västerländsk konstmusik, Gehörsskolning 1, Mediateknik - sequenser och Mediateknik - notedite-
ring samt godkända arbetsprover i satslära, inom Huvudämnesstudierna 
Förkunskaper IE: Godkända delkurser i Satslära 1 och 2, Gehörsskolning 1, Mediateknik - sequenser 
och Mediateknik - noteditering samt godkända arbetsprover i satslära, inom Huvudämnesstudierna 

Syfte 
Kursens syfte är att i olika lärandeformer integrera ämnen som utvecklar den studerandes färdig-
heter inom arrangering, teori och komposition samt stärker dennes musikaliska identitet med 
hänsyn till den kommande yrkesrollen som lärare i musik. Vidare syftar kursen till att den stude-
rande bygger upp praktisk och teoretisk kunskap för undervisning samt skaffar sig erfarenhet av 
undervisning på olika nivåer och inom olika skolformer. Kursens upplägg och genomförande 
syftar även till att den studerande utvecklar kompetens i att självständigt och tillsammans med 
andra planera, genomföra och utvärdera undervisning, samt få inblick i olika arbetssätt. De per-
spektiv och det innehåll som aktualiseras under de verksamhetsförlagda delarna ska relateras till 
kursens övriga delar. 

Övergripande mål 
Efter genomgången kurs skall den studerande ha 

– tillägnat sig goda kunskaper och färdigheter i de ämnen som ingår i kursen samt fått förståel-
se för hur  

– dessa ämnen bidrar till den egna musikaliska utvecklingen  
– kännedom om och erfarenhet av hur kunskapen kan omsättas och användas i den komman-

de yrkesrollen 
– utvecklat sin pedagogiska och musikaliska kunskap om hur man skapar och utvecklar goda 

lärandesituationer och utvecklingsmiljöer samt kunna tillämpa denna kunskap inom teori-
undervisning 

– kunskap i och erfarenhet av att undervisa i sats-, gehörs- och musiklära, arrangering och 
komposition på olika nivåer och inom olika skolformer  

– reflekterat över det egna lärandet och den kommande yrkesrollen 

Kursens delar 

År1 År2 
Satslära Satslära 

Gemensam satslära Gemensam satslära 

Gehörsskolning och gehörsmetodik Gehörsskolning och gehörsmetodik 

Satsmetodik VF-utbildning – gehörs- och musiklära 

VF-utbildning – arrangering och teori  



Utbildning: G/IE 

Kursplan för Sidoämne/G Profilkurs Arrangering och komposition  

samt IE Tillvalskurs 
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Examination 
Den studerande examineras på kursen ur ett helhetsperspektiv av ansvarig lärargrupp. Delkurser-
na examineras av undervisande lärare såväl fortlöpande som vid särskilda tillfällen. Formerna för 
delkursexamination kan variera. 

Betyg  
Vid bedömning används något av betygen Godkänd eller Underkänd. För betyget Godkänd på 
delkurs ska den studerande ha uppnått målen för varje ämne/moment. För betyget Godkänd på 
kursen ska den studerande ha uppnått målen för varje delkurs. 

Kurslitteratur  
Bifogas varje delkursplan. 

Kursutvärdering 
Kursen utvärderas summativt vid kursens slut, termins- eller läsårsvis. Övergripande frågor kring 
mål, syfte, kursinnehåll, samarbets- och undervisningsformer bör vara centrala. Viktiga synpunk-
ter och erfarenheter från delkursutvärderingar ska tas upp i kursutvärderingen. Proto-
koll/minnesanteckningar från utvärderingen ska komma utbildningsledningen tillhanda. Utvär-
deringen skall vara offentligt tillgänglig och undertecknad av ansvariga lärare samt förtroendeval-
da studenter. Erfarenheter och synpunkter från utvärderingen ska beaktas och följas upp i nästa 
års kurs. 



Utbildning: G/IE 

Delkursplan i Sidoämne/G Profilkurs Arrangering och komposition 

samt IE Tillvalskurs 
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Satslära 
 
Fastställd: UR 2003-09-17 
 
Inplacering i utbildningen 
 Kurs: Sidoämne/G Profilkurs Arrangering och komposition samt IE Tillvalskurs 
 Variant/Inriktning: G/IE 
 Årskurs/termin: Åk3-4 
 
Poängtal: 4p/läsår 

Mål 
Efter genomgången delkurs ska den studerande 

– kunna arrangera/komponera i stilar som jazz, rock/pop samt viktiga repertoarområden inom 
konstmusiken för olika ensembletyper i skilda sammanhang 

– ha goda kunskaper i harmonisering i viktiga genrer och repertoarområden 
– behärska de vanligaste analyssystemen samt förstå och analytiskt verbalisera musikens struk-

turer och innehåll 
– ha ingående kännedom om grundläggande satstekniska moment och begrepp 
– ha kännedom om litteratur i ämnet och alternativa analyssystem 

Innehåll 
– studier av harmonik/komposition/arrangeringsteknik inom jazz, rock/pop samt viktiga reper-

toarområden inom konstmusiken 
– studier av olika analyssystem, t.ex. funktions- och ackordanalys, stegteori, generalbas samt 

metoder för analys av kompositioner/arrangemang 
– repetition av grundläggande satstekniska moment i ett pedagogiskt perspektiv med sikte på 

den framtida yrkesrollen 
– studier av litteratur som berör ämnet 
– kompositions-/arrangeringsprojekt inom valfritt område 

Undervisningens genomförande 
Delkursen bedrivs som enskild undervisning och utformas i samverkan mellan studerande och 
lärare. Delkursen bedrivs utifrån den enskilda studentens förutsättningar. 

Examination 
Examination sker fortlöpande vid lektionstillfällen samt vid skriftliga/muntliga redovisningar av 
sammanfattande karaktär. Klingande redovisningar sker vid arrangemangsuppspelningar, offent-
liga konserter och via inspelning på dator/synt. 

Betygsgrader 
Som betyg används Godkänd eller Underkänd 

Kurslitteratur 
Kurslitteratur förtecknas på särskild lista. alt. se arbetsplan 
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Delkursutvärdering 
Lärare och studerande väljer den form av utvärdering som lämpar sig bäst för delkursen. Detta 
kan ske som formativ (löpande) utvärdering där resultatet direkt kan påverka pågående undervis-
ning och skapa dialog om lärande mellan lärare och studerande och/eller summativ utvärdering 
som genomförs efter avslutad delkurs och kan vara skriftlig eller muntlig. Resultatet av en skrift-
lig utvärdering ska återkopplas till de studerande. 
Frågor kring mål, innehåll och undervisningsformer bör vara centrala. Viktiga synpunkter och 
erfarenheter från delkursutvärderingar ska tas upp i kursutvärderingen. Ansvaret för att utvärde-
ring kommer till stånd ligger hos undervisande lärare. Erfarenheter och synpunkter från utvärde-
ringen ska beaktas och följas upp i nästa års delkurs. 
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Gemensam satslära 
 
Fastställd: UR 2003-09-17 
 
Inplacering i utbildningen 
 Kurs: Sidoämne/G Profilkurs Arrangering och komposition samt IE Tillvalskurs 
 Variant/Inriktning: G/IE 
 Årskurs/termin: Åk3-4 
 
Poängtal: 1,5p: Åk3, 2,5p: Åk4  

Mål 
Efter genomgången delkurs ska den studerande 

– kunna arrangera/komponera i stilar som jazz, rock/pop samt viktiga repertoarområden inom 
konstmusiken för olika ensembletyper i skilda sammanhang 

– ha goda kunskaper i harmonisering i viktiga genrer och repertoarområden 
– behärska de vanligaste analyssystemen samt förstå och analytiskt verbalisera musikens struk-

turer och innehåll 
– ha ingående kännedom om grundläggande satstekniska moment och begrepp 
– ha kännedom om litteratur i ämnet och alternativa analyssystem 

Innehåll 
– studier av harmonik/komposition/arrangeringsteknik inom jazz, rock/pop samt viktiga reper-

toarområden inom konstmusiken 
– studier av olika analyssystem, t.ex. funktions- och ackordanalys, stegteori, generalbas samt 

metoder för analys av kompositioner/arrangemang 
– repetition av grundläggande satstekniska moment i ett pedagogiskt perspektiv med sikte på 

den framtida yrkesrollen 
– studier av litteratur som berör ämnet 
– kompositions-/arrangeringsprojekt inom valfritt område 

Undervisningens genomförande 
Delkursen bedrivs som gruppundervisning och utformas i samverkan mellan studerande och 
lärare. 

Examination 
Examination sker fortlöpande i samband med undervisningen och vid gemensamma redovisning-
ar. 

Betygsgrader 
Som betyg används Godkänd eller Underkänd 

Kurslitteratur 
Kurslitteratur förtecknas på särskild lista. alt. se arbetsplan 
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Delkursutvärdering 
Lärare och studerande väljer den form av utvärdering som lämpar sig bäst för delkursen. Detta 
kan ske som formativ (löpande) utvärdering där resultatet direkt kan påverka pågående undervis-
ning och skapa dialog om lärande mellan lärare och studerande och/eller summativ utvärdering 
som genomförs efter avslutad delkurs och kan vara skriftlig eller muntlig. Resultatet av en skrift-
lig utvärdering ska återkopplas till de studerande. 
Frågor kring mål, innehåll och undervisningsformer bör vara centrala. Viktiga synpunkter och 
erfarenheter från delkursutvärderingar ska tas upp i kursutvärderingen. Ansvaret för att utvärde-
ring kommer till stånd ligger hos undervisande lärare. Erfarenheter och synpunkter från utvärde-
ringen ska beaktas och följas upp i nästa års delkurs. 



Utbildning: G/IE 

Delkursplan i Sidoämne/G Profilkurs Arrangering och komposition 

samt IE Tillvalskurs 
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Gehörsskolning och gehörsmetodik 
 
Fastställd: UR 2004-11-17 
 
Inplacering i utbildningen 
 Kurs: Sidoämne/G Profilkurs Arrangering och komposition samt IE Tillvalskurs 
 Variant/Inriktning: G/IE 
 Årskurs/termin: Åk3-4 
 
Poängtal: 1,5p: Åk3, 2,5p: Åk4 

Mål 
Den studerande ska förberedas för undervisning i ämnet gehörs- och musiklära på olika utbild-
ningsformer, både vad gäller egen kunskapsunderbyggnad och pedagogisk beredskap. 

Innehåll 
Delkursen sammansmälter egenträning, dvs. traditionell gehörsundervisning, med gehörsmeto-
dik. Delkursen berör epokerna renässans till samtida musik såväl som andra genrer. 
 
Egenträningsdelen innefattar 

– gehörsmässig färdighetsträning, innebärande vidareutveckling av förmågan till inre hörande, 
förmågan att teckna ned musik samt förmågan att utföra tillämpliga gehörsövningar av skif-
tande slag 

– vidareutveckling av färdigheten i strukturlyssning med sikte på att verbalt eller på annat sätt 
beskriva struktur och karaktär i musik av olika slag 

 
Metodikdelen innefattar materialframställning, litteraturkännedom, praktik m.m., huvudsakligen 
med inriktning mot undervisning på lägre stadier. 

Undervisningens genomförande 
Gruppundervisning. VFU i form av auskultationer och övningsundervisning. 
Delkursen innehåller varierande arbetsformer. Dessa utvecklas med utgångspunkt i delkursens 
mål och innehåll i samverkan mellan lärare och studerande. 

Examination 
Examination sker fortlöpande i samband med undervisningen och vid gemensamma redovisning-
ar. 

Betygsgrader 
Som betyg används Godkänd eller Underkänd. 
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Kurslitteratur 
Som kurslitteratur används en rad böcker, kompendier och metoder såväl som material hämtat 
från musiklitteraturen. Några exempel: 
Musiklära – en handbok, B. Roslund, 1995  
Rytmläsning B. Roslund, 2004 
Noter B. Tyboni 
Modus Novus L. Edlund 
Harmonic Reading M.L. Holmberg 
Melodiläsning J. Jersild 
Dessutom en översiktlig genomgång av förekommande litteratur i Gehörs- och musiklära. 

Delkursutvärdering 
Lärare och studerande väljer den form av utvärdering som lämpar sig bäst för delkursen. Detta 
kan ske som formativ (löpande) utvärdering där resultatet direkt kan påverka pågående undervis-
ning och skapa dialog om lärande mellan lärare och studerande och/eller summativ utvärdering 
som genomförs efter avslutad delkurs och kan vara skriftlig eller muntlig. Resultatet av en skrift-
lig utvärdering ska återkopplas till de studerande. 
Frågor kring mål, innehåll och undervisningsformer bör vara centrala. Viktiga synpunkter och 
erfarenheter från delkursutvärderingar ska tas upp i kursutvärderingen. Ansvaret för att utvärde-
ring kommer till stånd ligger hos undervisande lärare. Erfarenheter och synpunkter från utvärde-
ringen ska beaktas och följas upp i nästa års delkurs. 
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Satsmetodik 
 
Fastställd: UR 2004-11-17 
 
Inplacering i utbildningen 
 Kurs: Sidoämne/G Profilkurs Arrangering och komposition samt IE Tillvalskurs 
 Variant/Inriktning: G/IE 
 Årskurs/termin: Åk3 
 
Poängtal: 2p. 

Mål 
Efter genomgången delkurs ska den studerande, ur de didaktiska principer som berör lärandet av 
musikteori och genre, ha 

– inhämtat god kunskap om musiklärarens och teoripedagogens arbetsfält, arbetsuppgifter och 
olika funktioner 

– goda metodiska, pedagogiska och ämnesmässiga kunskaper för att kunna skapa intresseväck-
ande undervisning och positiva lärandesituationer med elever på olika färdighetsnivåer, så 
att musiken blir meningsfull och en stimulerande del av elevernas liv 

– kompetens i att tillvarata elevers behov av att uttrycka sig konstnärligt 
– förmåga att stimulera elever att skriva musik 
– kunskap om strategier för planering, uppföljning och utvärdering av undervisning 
– kunskap om hur elever fungerar individuellt och i grupp och hur man praktiskt kan utnyttja 

denna kunskap i teoriundervisningen 
– god förmåga att förändra och anpassa sin undervisning efter elevernas aktuella behov och 

önskemål både när det gäller innehåll och arbetssätt 
– intresse för att skapa gemenskap 
– kunskaper om arbete i arbetslag och integration mellan olika lärare/elevkategorier, kultursko-

lors olika ämnesområden, allmänna skolformer och ämnen 
– kunskap om hur samverkan kan etableras med elevernas hem 
– skaffat sig förståelse för behovet av lärarens egna metodiska/pedagogiska förnyelse och ny-

fikenhet inför exempelvis alternativa undervisningsmetoder och/eller nya musikpedagogiska 
forskningsrön. 

Delkursen ska också bidra till att den studerande blir medveten om vikten av att lärarens egen 
glädje och kärlek till musiken förmedlas till eleverna och att undervisningens mål långsiktigt är 
att utbilda självständiga arrangörer/kompositörer som sedan på egen hand kan ta ansvar för sitt 
skapande. 

Innehåll 

Musikteorididaktik och metodik 
– studier av olika metoder, strategier och idéerna bakom dessa samt hur dessa förhåller sig till 

olika åldersgrupper och färdighetsnivåer 
– tradition och förnyelse inom teoriundervisningen 
– lektionsplanering 
– gruppmetodik 
– granskning och bedömning av aktuella läromedel 
– framställning av eget elevanpassat undervisningsmaterial 
– målsättningsfrågor, utvärdering och problemanalys 
– relationerna lärare/elev/förälder 
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Undervisningens genomförande 
Delkursen innehåller varierade arbetsformer. Dessa utvecklas med utgångspunkt i delkursens mål 
och innehåll i samverkan mellan lärare och studerande. Gruppundervisning. 

Examination 
Examination sker fortlöpande i samband med undervisningen och vid redovisningar. 

Betygsgrader 
Som betyg används Godkänd eller Underkänd. 

Kurslitteratur 
Kurslitteratur förtecknas på särskild lista (se arbetsplan). 

Delkursutvärdering 
Lärare och studerande väljer den form av utvärdering som lämpar sig bäst för delkursen. Detta 
kan ske som formativ (löpande) utvärdering där resultatet direkt kan påverka pågående undervis-
ning och skapa dialog om lärande mellan lärare och studerande och/eller summativ utvärdering 
som genomförs efter avslutad delkurs och kan vara skriftlig eller muntlig. Resultatet av en skrift-
lig utvärdering ska återkopplas till de studerande. 
Frågor kring mål, innehåll och undervisningsformer bör vara centrala. Viktiga synpunkter och 
erfarenheter från delkursutvärderingar ska tas upp i kursutvärderingen. Ansvaret för att utvärde-
ring kommer till stånd ligger hos undervisande lärare. Erfarenheter och synpunkter från utvärde-
ringen ska beaktas och följas upp i nästa års delkurs. 
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Verksamhetsförlagd utbildning 
 
Fastställd: UR 2004-11-17 
 
Inplacering i utbildningen 
 Kurs: Sidoämne/G Profilkurs Arrangering och komposition samt IE Tillvalskurs 
 Variant/Inriktning: G/IE 
 Årskurs/termin: Åk3-4 
 
Poängtal: 2p. 
 
I delkursen ingår: 
 Arrangering och teori 
 Gehörs- och musiklära 

Mål 
Efter genomgången delkurs ska den studerande självständigt och tillsammans med andra kunna 
planera, genomföra, dokumentera, utvärdera och utveckla undervisning. Den studerande ska ha 
skaffat sig grundläggande undervisningserfarenhet inom teoriämnena samt kunna visa beredskap 
för att ta ansvar för elevers lärande och sin egen utveckling som lärare. Den studerande ska även 
ha god kunskap om hur man planerar en verksamhet som innebär att elever och lärare utvecklar 
ömsesidig respekt utifrån genus-, jämställdhets-, jämlikhets- och interkulturella perspektiv. 

Efter delkursen ska den studerande kunna omsätta mål till pedagogisk verksamhet genom att i 
VFU och högskoleförlagd utbildning ha skaffat sig erfarenheter, kunskaper och värderingar som 
bidrar till en god förmåga att göra val av innehåll, arbetssätt och arbetsformer. 

Vidare ska den studerande ha tillägnat sig god kompetens i att reflektera över praktiska erfa-
renheter i relation till de teoretiska studierna. Genom förankringen i utbildningens övriga delkur-
ser ska den studerande ha utvecklat ett vetenskapligt förhållningssätt till läraryrket. 
 
Den studerande ska även ha 

– fördjupade kunskaper och färdigheter i ämnena satslära och gehörsskolning samt metodisk 
beredskap för att kunna undervisa i dessa ämnen 

– ett säkert handlag i grundläggande satslära; musiklära, gehörsskolning, arrange-
ring/komposition 

Innehåll 
– fördjupning av den egna färdigheten i att undervisa i teoriämnena 
– repetition av grundläggande moment i ett pedagogiskt perspektiv med sikte på den framtida 

yrkesrollen 
– kunskaper om planering och strukturering av undervisning 
– metodisk beredskap och insikt i ämnet för undervisning i olika arbetsformer 
– praktik och övningsundervisning 

Undervisningens genomförande 
Delkursen innehåller varierade arbetsformer. Dessa utvecklas med utgångspunkt i delkursens mål 
och innehåll i samverkan mellan lärare och studerande. Undervisning enskilt och i grupp. 

Examination 
Examination sker fortlöpande i samband med VFU som utvärderas och godkänds av metodiklä-
rare och handledare tillsammans. 
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Betygsgrader 
Som betyg används Godkänd eller Underkänd. 

Kurslitteratur 
Kurslitteratur förtecknas på särskild lista (se arbetsplan). 

Delkursutvärdering 
Lärare och studerande väljer den form av utvärdering som lämpar sig bäst för delkursen. Detta 
kan ske som formativ (löpande) utvärdering där resultatet direkt kan påverka pågående undervis-
ning och skapa dialog om lärande mellan lärare och studerande och/eller summativ utvärdering 
som genomförs efter avslutad delkurs och kan vara skriftlig eller muntlig. Resultatet av en skrift-
lig utvärdering ska återkopplas till de studerande. 
Frågor kring mål, innehåll och undervisningsformer bör vara centrala. Viktiga synpunkter och 
erfarenheter från delkursutvärderingar ska tas upp i kursutvärderingen. Ansvaret för att utvärde-
ring kommer till stånd ligger hos undervisande lärare. Erfarenheter och synpunkter från utvärde-
ringen ska beaktas och följas upp i nästa års delkurs. 
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SÄ6a-c 
 

Studier i främmande 
kulturers musik 

Kursplaner 
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Studier i främmande kulturs musik – Gambia 
 
Fastställd: UR 2004-11-17 
 
Inplacering i utbildningen 
 Kurs: Sidoämne/G Profilkurs 6a. IE Sidoämne/Tillvalskurs 3a. Ges även som extrakurs. 
 Variant/Inriktning: Samläses G/Ga/IE  
 Årskurs/termin: Åk3 alt Åk4 som Sidoämne. Åk3 som Extrakurs. 
 
Poängtal: 10p. 
 
I kursen ingår: 
 Ensemble 
 Teori 
 Fältstudier 

Syfte 
Kursens syfte är att ge den studerande bättre förståelse för interkulturell kommunikation. Detta 
sker genom att studera mönstren för interkulturell kommunikation, både genom breda litteratur-
studier och genom praktiskt tillägnad, fördjupad kunskap inom ett specifikt område. 

Mål 

Allmänt 
Efter genomgången kurs ska den studerande ha 

– redskap och beredskap för att bättre kunna fungera som musiklärare i ett mångkulturellt 
samhälle 

– förutsättningar för att påbörja en process som kan leda till musikalisk tvåspråkighet 
 
Kursen skall också bidra till att ge den studerande bättre förståelse för interkulturell kommunika-
tion genom att 

– studera mönstren för interkulturell kommunikation, både genom breda litteraturstudier och 
genom praktiskt tillägnad, fördjupad kunskap inom ett specifikt område 

Fältarbete Gambia 
Efter fältstudierna ska den studerande ha 

– fördjupade kunskaper i praktiskt tillämpade musiketnologiska metoder 
– kunskaper om främmande kulturs musik, på den främmande musikens egna villkor, med be-

toning på inlärningsprocesser och metodik 
 
Kursen skall också bidra till att ge den studerande bättre förståelse för främmande kulturs musik 
genom  

– att praktiskt genomföra ett musiketnologiskt fältarbete i miniformat 
– reflektioner över hur dessa kunskaper kan överföras till svensk musiklärarverksamhet 
– aktivt musicerande lära känna både musiken och musikerna, samt i förlängningen den kultur 

som musiken reflekterar, vilket innebär mer av ”dygnet runt absorberande” än strikt tids-
kontrollerade lektioner. 



Utbildning: G/Ga/IE 

Kursplan för Sidoämne/Studier i främmande kulturs musik - Gambia 

 

 

Kursplan: Studier i främmande kulturs musik - Gambia 

170

Musikhögskolan i Malmö 
Musiklärarutbildningen 

Kursens delar 
– Förberedelser för fältarbetet i Gambia. Här ingår läskurs med litteratur om västafrikansk mu-

sik och kultur, fältarbetsteknik och kort introduktion i djembe eller koratradition. 
– Tre veckors studier för gambiansk traditionsbärare (trumma, dans, sång) i samarbete med 

ECCO International, Gambia. 
– Bearbetning av fältarbetet, t ex i form av videoredigering, framställning av lektionsmaterial, 

uppsatser samt konserter. 
De tre veckornas innehåll kan variera något men har följande grundstomme: Kursdeltagarna bor i 
någon av ECCO´s byar. Större delen av kurstiden ägnas åt studier i olika musiktraditioner, t ex 
wolof, mandinka och den ”invandrade” djembetraditionen. 

Traditionsbärare från respektive kultur leder lektionerna. Kurstiden disponeras så att varje 
musiktradition studeras i koncentrerat block. 

Undervisningens genomförande 
En kombination av skrivbordsarbete och inlärningsprocesser av främmande slag. Målsättningen 
är att elev/lärare-förhållandet i Gambia ska vara så nära det naturliga som möjligt. Det vill säga 
inga 45-minuterslektioner, utan ett ”dygnet runt absorberande” av allt som hör till musiken. 

Examination 
Examination sker fortlöpande. Bearbetning av materialet ska redovisas både skriftligt och munt-
ligt. Formen varierar efter gruppens och fältarbetets inriktning. Lektionsmaterial, konserter, upp-
satser eller multimediabearbetning är möjliga. De studerande måste vara förberedda på att delge 
sina erfarenheter vid seminarier och konferenser. 

Betyg 
Vid bedömning används något av uttrycken Godkänd eller Underkänd. För betyget Godkänd 
ska den studerande ha uppnått målen för kursen. 

Kurslitteratur 
Noter, litteratur, fonogram och övrigt material som är relevant i anslutning till projektets syften 
och genreområden utgör kurslitteratur. 

Kursutvärdering  
Kursen utvärderas summativt vid kursens slut, termins- eller läsårsvis. Övergripande frågor kring 
mål, syfte, kursinnehåll, samarbets- och undervisningsformer bör vara centrala. Viktiga synpunk-
ter och erfarenheter från kursens delar ska tas upp i kursutvärderingen. Proto-
koll/minnesanteckningar från utvärderingen ska komma utbildningsledningen tillhanda. Utvär-
deringen skall vara offentligt tillgänglig och undertecknad av ansvariga lärare samt förtroendeval-
da studenter. Erfarenheter och synpunkter från utvärderingen ska beaktas och följas upp i nästa 
års kurs. 
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Studier i främmande kulturs musik – Argentina 
 
Fastställd: UR 2004-11-17 
 
Inplacering i utbildningen 
 Kurs: Sidoämne/G Profilkurs 6b. IE Sidoämne/Tillvalskurs 3b. Ges även som extrakurs. 
 Variant/Inriktning: Samläses G/Ga/IE  
 Årskurs/termin: Åk3 
 
Poängtal: 10p. 
 
I kursen ingår: 
 Ensemble 
 Teori 
 Fältstudier 

Syfte 
Kursens syfte är att ge den studerande bättre förståelse för interkulturell kommunikation. Detta 
sker genom att studera mönstren för interkulturell kommunikation, både genom breda litteratur-
studier och genom praktiskt tillägnad, fördjupad kunskap inom ett specifikt område. 

Mål 

Allmänt 
Efter genomgången kurs ska den studerande ha 

– redskap och beredskap för att bättre kunna fungera som musiklärare i ett mångkulturellt 
samhälle 

– förutsättningar för att påbörja en process som kan leda till musikalisk tvåspråkighet 
 
Kursen skall också bidra till att ge den studerande bättre förståelse för interkulturell kommunika-
tion genom att 

– studera mönstren för interkulturell kommunikation, både genom breda litteraturstudier och 
genom praktiskt tillägnad, fördjupad kunskap inom ett specifikt område 

 

Fältarbete Argentina 
Efter fältstudierna ska den studerande ha 

– fördjupade kunskaper i praktiskt tillämpade musiketnologiska metoder 
– kunskaper om främmande kulturs musik, på den främmande musikens egna villkor, med be-

toning på inlärningsprocesser och metodik 
 
Kursen skall också bidra till att ge den studerande bättre förståelse för främmande kulturs musik 
genom 

– att praktiskt genomföra ett musiketnologiskt fältarbete i miniformat 
– reflektioner över hur dessa kunskaper kan överföras till svensk musiklärarverksamhet 
– aktivt musicerande lära känna både musiken och musikerna, samt i förlängningen den kultur 

som musiken reflekterar. 
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Kursens delar 
– Förberedelser för fältarbetet i Argentina. Här ingår läskurs med litteratur enligt särskild litte-

raturlista, fältarbetsteknik samt en ensemblekurs i argentinsk musik. 
– Tre veckors studier hos trio La Sonora i La Plata: Candombe, tango ensemble, tango dans 

samt folkmusik. Undervisningen kompletteras av studiebesök vid historiska platser, kon-
sertbesök och besök vid de projekt som drivs av trio La Sonora. 

– Bearbetning av fältarbetet, t ex i form av videoredigering, framställning av lektionsmaterial, 
uppsatser samt konserter. 

Undervisningens genomförande 
En kombination av teoretiska och praktiska musikaliska förberedelser följs av en intensiv fältperi-
od i Argentina där gehörsinlärning varvas med teori, dock med tonvikt på hur musiken manife-
steras i vardagsliv och sociala strukturer. Särskild kursplan finns för studierna i Argentina. 

Examination 
Examination sker fortlöpande. Bearbetning av materialet ska redovisas både skriftligt och munt-
ligt. Formen varierar efter gruppens och fältarbetets inriktning. Lektionsmaterial, konserter, upp-
satser eller multimediabearbetning är möjliga. De studerande måste vara förberedda på att delge 
sina erfarenheter vid seminarier och konferenser. 

Betyg  
Vid bedömning används något av uttrycken Godkänd eller Underkänd. För betyget Godkänd 
ska den studerande ha uppnått målen för kursen. 

Kurslitteratur 
Noter, litteratur, fonogram och övrigt material som är relevant i anslutning till projektets syften 
och genreområden utgör kurslitteratur. Ensembleundervisningen leds av Roberto Amerise och 
har som målsättning att spela kursdeltagarna in i latinamerikansk musikkultur. För den teoretiska 
delen finns särskild litteraturlista. 

Kursutvärdering  
Kursen utvärderas summativt vid kursens slut, termins- eller läsårsvis. Övergripande frågor kring 
mål, syfte, kursinnehåll, samarbets- och undervisningsformer bör vara centrala. Viktiga synpunk-
ter och erfarenheter från kursens delar ska tas upp i kursutvärderingen. Proto-
koll/minnesanteckningar från utvärderingen ska komma utbildningsledningen tillhanda. Utvär-
deringen skall vara offentligt tillgänglig och undertecknad av ansvariga lärare samt förtroendeval-
da studenter. Erfarenheter och synpunkter från utvärderingen ska beaktas och följas upp i nästa 
års kurs. 



Utbildning: G/Ga/IE 

Kursplan för Sidoämne/Studier i främmande kulturs musik 

– Individuella fältstudier 

 

 

Kursplan: Studier i främmande kulturs musik – Individuella fältstudier 
173

Musikhögskolan i Malmö 
Musiklärarutbildningen 

Studier i främmande kulturs musik – Individuella fält-
studier 
 
Fastställd: UR 2004-11-17 
 
Inplacering i utbildningen 
 Kurs: Sidoämne/G Profilkurs 6c, IE Sidoämne/Tillvalskurs 3c. Ges även som extrakurs. 
 Variant/Inriktning: Samläses G/Ga/IE  
 Årskurs/termin: Åk3  
 
Poängtal: 10p. 
 
I kursen ingår: 
 Teori 
 Fältstudier 

Syfte 
Kursens syfte är att ge den studerande bättre förståelse för interkulturell kommunikation. Detta 
sker genom att studera mönstren för interkulturell kommunikation, både genom breda litteratur-
studier och genom praktiskt tillägnad, fördjupad kunskap inom ett specifikt område. 

Mål 

Allmänt 
Efter genomgången kurs ska den studerande ha 

– redskap och beredskap för att bättre kunna fungera som musiklärare i ett mångkulturellt 
samhälle 

– förutsättningar för att påbörja en process som kan leda till musikalisk två- eller flerspråkighet 
 

Individuellt fältarbete 
Efter fältstudierna ska den studerande ha 

– fördjupade kunskaper i praktiskt tillämpade musiketnologiska metoder 
– kunskaper om främmande kulturs musik, på den egna musikens egna villkor, med betoning 

på inlärningsprocesser och metodik 
 
Kursen skall också bidra till att ge den studerande bättre förståelse för främmande kulturs musik 
genom 

– att praktiskt genomföra ett musiketnologiskt fältarbete i miniformat 
– reflektioner över hur dessa kunskaper kan överföras till svensk musiklärarverksamhet. (Den 

praktiska tillämpningen av dessa reflektioner sker inom ramen för kursen ”Interkulturella 
perspektiv på musikundervisning”) 

– att genom praktiskt musicerande lära känna både musiken och musikerna, samt i förläng-
ningen den kultur som musiken reflekterar  
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Kursens delar 
– Förberedelser för fältarbetet inom egen vald region och kultur. Här ingår läskurs med littera-

tur om den valda kulturen samt fältarbetsteknik.  
– Fältarbete i en ”annan kultur”. Den andra kulturen måste ligga så långt från den egna att det 

innebär en reell utmaning för studenten att möta den, i syfte att utmana invanda föreställ-
ningar om musikalitet, musikundervisning och identitet. I samråd med handledaren under-
söks möjligheter till fältarbete i den aktuella kulturen.  

– Bearbetning av fältarbetet, t.ex. i form av videoredigering, framställning av lektionsmaterial, 
uppsatser och konserter. 

Undervisningens genomförande 
En kombination av teoretiska och praktiska musikaliska förberedelser följs av en intensiv fältperi-
od där gehörsinlärning varvas med teori, med tonvikt på hur musiken manifesteras i vardagsliv 
och sociala strukturer. 

Examination  
Examination sker fortlöpande. Bearbetning av materialet ska redovisas både skriftligt och munt-
ligt. Formen varierar efter fältarbetets inriktning. Lektionsmaterial, konserter, uppsatser eller 
multimediebearbetningar är möjliga. De studerande måste vara förberedda på att delge sina erfa-
renheter vid seminarier och konferenser. 

Betyg  
Vid bedömning används något av uttrycken Godkänd eller Underkänd. För betyget Godkänd 
ska den studerande ha uppnått målen för kursen. 

Kurslitteratur  
Noter, litteratur, fonogram och övrigt material som är relevant i anslutning till fältarbetet samt 
det övergripande syftet utgör kurslitteratur. Litteraturlista skapas i samråd med handledaren. 

Kursutvärdering  
Kursen utvärderas summativt vid kursens slut, termins- eller läsårsvis. Övergripande frågor kring 
mål, syfte, kursinnehåll, samarbets- och undervisningsformer bör vara centrala. Viktiga synpunk-
ter och erfarenheter från kursens delar ska tas upp i kursutvärderingen. Protokoll/ minnesanteck-
ningar från utvärderingen ska komma utbildningsledningen tillhanda. Utvärderingen skall vara 
offentligt tillgänglig och undertecknad av ansvariga lärare samt förtroendevalda studenter. Erfa-
renheter och synpunkter från utvärderingen ska beaktas och följas upp i nästa års kurs. 
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Interkulturella perspektiv på musikundervisning 
 
Fastställd: UR 2004-11-17 
 
Inplacering i utbildningen  
 Kurs: Sidoämne/G Profilkurs 6 del 2, IE Sidoämne  
 Variant/Inriktning: Samläses G/Ga/IE  
 Årskurs/termin: Åk4: G, Åk3 alt Åk4: IE 
 
Poängtal: 10p. 

Syfte 
Kursens syfte är att i olika lärandeformer integrera kunskaper och färdigheter som behövs i en 
mångkulturell undervisningssituation. Kursen kan fungera som en fortsättning – på hemmaplan 
– av insikter som tillägnats inom ”Studier i främmande kulturs musik”, men fungerar även fristå-
ende. Teoridelens innehåll tillämpas i ”laboratorieform” i en särskild praktik, här kallad ”Nedslag 
i mångkulturella skolmiljöer i Malmöregionen”. 

Övergripande mål 
Efter genomgången kurs ska den studerande ha 

– bred och djup teoretisk kunskap om lärande i mångkulturella miljöer 
– praktisk erfarenhet av arbete med kunskapsöverföring i mångkulturella miljöer 
– praktisk och teoretisk fördjupning i olika musikkulturers metoder för kunskapsöverföring 

Kursens delar 

Teori 
Aktuell forskning inom området ”Mångfaldens och de många kulturernas skola”. 
Den forskningsorienterade kursdelen ger en orientering i teorier kring lärande och interkulturell 
kommunikation. Både nationell och internationell forskning återfinns i kurslitteraturen. I denna 
del ingår också studier av genomförda och pågående projekt, som World Music Center i Aarhus, 
Klangrikt fellesskap i Oslo och Drömmarnas Hus i Malmö. 
 

Praktik 
Nedslag i mångkulturella skolmiljöer i Malmöregionen. 
Den praktiska delen innehåller fyra olika aktiviteter: 

– Egen praktik 
– Auskultation 
– Fältstudier med deltagande observation 
– Lärlingsroll hos valfri mästare 

 
Samtliga deltagare i kursen auskulterar på samtliga nedslagsplatser, därefter väljes individuella 
praktikplatser. Fältstudier med deltagande observation i musikermiljöer eller egen lärlingstid hos 
valfri mästare är likvärdigt och valbart. Ett av dessa alternativ ska ingå. 

Undervisningens genomförande 
Föreläsningar, seminarier, grupparbeten samt egen praktik. 
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Examination 
Den teoretiska delen examineras med individuella skriftliga uppgifter kopplade till litteraturen. 
Den praktiska delen examineras fortlöpande under praktiken, samt med en reflekterande praktik-
rapport enligt portföljmetoden. 

Betyg 
Vid bedömning används något av uttrycken Godkänd eller Underkänd. För betyget Godkänd 
ska den studerande ha uppnått målen för varje delkurs. 

Kurslitteratur  
Kurslitteratur förtecknas på särskild lista (se arbetsplan). 

Kursutvärdering 
Kursen utvärderas summativt vid kursens slut, termins- eller läsårsvis. Övergripande frågor kring 
mål, syfte, kursinnehåll, samarbets- och undervisningsformer bör vara centrala. Viktiga synpunk-
ter och erfarenheter från delkursutvärderingar ska tas upp i kursutvärderingen. Proto-
koll/minnesanteckningar från utvärderingen ska komma utbildningsledningen tillhanda. Utvär-
deringen skall vara offentligt tillgänglig och undertecknad av ansvariga lärare samt förtroendeval-
da studenter. Erfarenheter och synpunkter från utvärderingen ska beaktas och följas upp i nästa 
års kurs. 
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Huvudinstrument och ensemble 
 
Fastställd: UR 2004-12-14 
 
Inplacering i utbildningen: G Sidoämne 
 
Poängtal: 20p. 
 
Förkunskaper: Godkända delkurser i Ensemble samt godkänt nivåprov på sökt huvudinstrument, 
inom Huvudämnesstudierna 

Syfte 
Kursens huvudsyfte är att med det konstnärliga musicerandet i centrum utveckla den studerandes 
instrumentala/vokala färdigheter på huvudinstrumentet och stärka dennes musikaliska identitet. 
Kursens syfte är att i olika former integrera ämnen som utvecklar den studerades kunskap om 
musik, musikens grammatik, musiken i samhället och lärande. Vidare syftar kursen till att den 
studerande genom analys, reflektion och praktisk tillämpning, skaffar sig kunskaper och erfaren-
heter som musiker och lärare för att i en framtida yrkesroll kunna fungera som både konstnärlig 
och pedagogisk förebild.  
Kursens upplägg och genomförande syftar även till att den studerande utvecklar sin kompetens i 
självständigt arbete och förvärvar erfarenheter av samarbete och integration mellan delkur-
ser/ämnen/moment. Kursen syftar också till att den studerande utvecklar sin kompetens att till-
sammans med andra planera, genomföra och utvärdera undervisning, samt få inblick i olika ar-
betssätt som lärare. De perspektiv och det innehåll som aktualiseras under de verksamhetsförlag-
da delarna ska relateras till kursens övriga delar. 

Övergripande mål 
Efter genomgången kurs skall den studerande ha 

– tillägnat sig fördjupade kunskaper och färdigheter i de delkurser som ingår i kursen 
– utvecklat sitt konstnärliga och personliga uttryck på huvudinstrumentet 
– utvecklat förmågan att använda sina musikaliska kunskaper inom den egna genren 
– utvecklat sin kommunikativa och pedagogiska förmåga, både som musiker och lärare 
– tillägnat sig kunskaper i att på ett ergonomisk riktigt sätt förhålla sig till kontinuerlig färdig-

hetsträning 
– utvecklat sin pedagogiska och didaktiska kunskap om hur man skapar och utvecklar goda 

lärande-situationer och utvecklingsmiljöer för barn och ungdomar samt kunna tillämpa 
denna kunskap 

Kursens delar 

Huvudinstrument och ensemble 

År1 År2 
Huvudinstrument Huvudinstrument 

Kammarmusik/ensemblespel Kammarmusik/ensemblespel 

Ämnesmetodik – Huvudinstrument  Ensemble- eller Körledning 

VF-utbildning - Huvudinstrument Ämnesmetodik – Huvudinstrument  

 VF-utbildning - Huvudinstrument 
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Examination 
Den studerande examineras på kursen ur ett helhetsperspektiv av ansvarig lärargrupp. Delkurser-
na examineras av undervisande lärare såväl fortlöpande som vid särskilda tillfällen. Formerna för 
delkursexamination kan variera. 

Betyg  
Vid bedömning används något av betygen Godkänd eller Underkänd. För betyget Godkänd på 
delkurs ska den studerande ha uppnått målen för varje ämne/moment. För betyget Godkänd på 
kursen ska den studerande ha uppnått målen för varje delkurs. 

Kurslitteratur  
Bifogas varje delkursplan. 

Kursutvärdering 
Kursen utvärderas summativt vid kursens slut, termins- eller läsårsvis. Övergripande frågor kring 
mål, syfte, kursinnehåll, samarbets- och undervisningsformer bör vara centrala. Viktiga synpunk-
ter och erfarenheter från delkursutvärderingar ska tas upp i kursutvärderingen. Proto-
koll/minnesanteckningar från utvärderingen ska komma utbildningsledningen tillhanda. Utvär-
deringen skall vara offentligt tillgänglig och undertecknad av ansvariga lärare samt förtroendeval-
da studenter. Erfarenheter och synpunkter från utvärderingen ska beaktas och följas upp i nästa 
års kurs. 
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Huvudinstrument  
 
Fastställd: UR 2004-12-14 
 
Inplacering i utbildningen 
 Kurs: Sidoämne/Profilkurserna Huvudinstrument och ensemble, Rockmusikprofil och Folk-

musikprofil 
 Variant/Inriktning: G/Ga 
 Årskurs/termin: Åk3 alt 4 inom Tillvalskurser eller Åk3-4 inom Profilkurs Huvudinstrument 

och ensemble 
 
Poängtal: 4p Åk3, 2p Åk4 
 
Förkunskapskrav: Godkänt nivåprov som genomförs i slutet av åk2 alternativt 3. 

Mål 
Efter genomgången delkurs ska den studerande ha tillägnat sig 

– fördjupade kunskaper på sitt huvudinstrument vad gäller såväl instrumental- eller sångtek-
niska färdigheter som konstnärlig gestaltning 

– kunskaper och färdigheter musikaliskt och metodiskt/pedagogiskt för att kunna undervisa på 
sitt huvudinstrument på låg- och mellannivå 

– fördjupade färdigheter för musikaliska aktiviteter och för funktionen som kulturbärare både 
inom och utom skolan 

Innehåll 
– repertoarstudier i olika genrer 
– stilkännedom och konstnärlig gestaltning 
– instuderingsteknik, övningsmetodik, memorering, formanalys 
– pedagogiska aspekter i riktning mot den kommande yrkesrollen 

Undervisningens genomförande 
Delkursen innehåller varierade arbetsformer. Dessa utvecklas med utgångspunkt i delkursens mål 
och innehåll i samverkan mellan lärare och studerande. Enskild undervisning. 

Examination 
Examination sker fortlöpande i delkursen av undervisande lärare. 

Betygsgrader 
Som betyg används Godkänd eller Underkänd. 

Kurslitteratur 
Kurslitteratur förtecknas på särskild lista (se arbetsplan). 

Delkursutvärdering 
Lärare och studerande väljer den form av utvärdering som lämpar sig bäst för delkursen. Detta 
kan ske som formativ (löpande) utvärdering där resultatet direkt kan påverka pågående undervis-
ning och skapa dialog om lärande mellan lärare och studerande och/eller summativ utvärdering 
som genomförs efter avslutad delkurs och kan vara muntlig eller skriftlig. 



Utbildning: G/Ga 

Delkursplan i Sidoämne/Profilkurserna Huvudinstrument och ensemble, 

Rockmusikprofil och Folkmusikprofil 

 

 

Delkursplan: Huvudinstrument 
182

Musikhögskolan i Malmö 
Musiklärarutbildningen 

Frågor kring mål, innehåll och undervisningsformer bör vara centrala. Viktiga synpunkter och 
erfarenheter från delkursutvärderingar ska tas upp i kursutvärderingen. Ansvaret för att utvärde-
ring kommer till stånd ligger hos undervisande lärare. Erfarenheter och synpunkter från utvärde-
ringen ska beaktas och följas upp i nästa års delkurs. 



Utbildning: G 

Delkursplan i Sidoämne/Profilkurs Musik med ungdomar – D,  

Huvudinstrument och ensemble 
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Kammarmusik/ensemblespel, 2år 
 
Fastställd: UR 2004-12-14 
 
Inplacering i utbildningen 
 Kurs: Sidoämne/Profilkurs Musik med ungdomar – D, Huvudinstrument och ensemble 
 Variant/Inriktning: G 
 Årskurs/termin: Åk3-4 
 
Poängtal: 2p./läsår 

Mål 

År1 
Efter genomgången delkurs ska den studerande ha 

– fördjupat sin förmåga i ensemblemusicerande inom sitt speciella intresseområde 
– kunskaper om musikens struktur och form 
– kunskap i att instruera musik i ensemble 
– repertoarkännedom 
– skaffat sig erfarenhet av att framföra musik för publik 

År2 
Efter genomgången delkurs ska den studerande ha 

– fördjupat sin förmåga i ensemblemusicerande i olika stilar inom sina speciella intresseområ-
den 

– fördjupade kunskaper och insikter i musikens struktur och form 
– fördjupad kunskap i att leda och instruera och instudera musik i ensemble 
– fördjupad repertoarkännedom 
– skaffat sig erfarenhet av att framföra musik för publik 

Innehåll 

År1 
– samspel 
– form och struktur 
– musiken i dess historiska sammanhang 
– ledning 
– genrespecifik praxis 
– instrumentorientering 

År2 
– samspel 
– form och struktur 
– musiken i dess historiska sammanhang 
– primarieledning/ledning från instrument 
– genrespecifik praxis 
– ökad instrumentkännedom 
– framförandepraxis 

Undervisningens genomförande 
Gruppundervisning 
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Examination 
Examination sker fortlöpande i delkursen av undervisande lärare. 

Betygsgrader 
Som betyg används Godkänd eller Underkänd. 

Kurslitteratur 
Kurslitteratur förtecknas på särskild lista (se arbetsplan). 

Delkursutvärdering 
Lärare och studerande väljer den form av utvärdering som lämpar sig bäst för delkursen. Detta 
kan ske som formativ (löpande) utvärdering där resultatet direkt kan påverka pågående undervis-
ning och skapa dialog om lärande mellan lärare och studerande och/eller summativ utvärdering 
som genomförs efter avslutad delkurs och kan vara skriftlig eller muntlig. Resultatet av en skrift-
lig utvärdering ska återkopplas till de studerande. 
Frågor kring mål, innehåll och undervisningsformer bör vara centrala. Viktiga synpunkter och 
erfarenheter från delkursutvärderingar ska tas upp i kursutvärderingen. Ansvaret för att utvärde-
ring kommer till stånd ligger hos undervisande lärare. Erfarenheter och synpunkter från utvärde-
ringen ska beaktas och följas upp i nästa års delkurs. 



Utbildning: G/IE 

Delkursplan i Sidoämne/G Profilkurserna Musik med ungdomar – D, 

Kör- och ensembleledning – A, Huvudinstrument och ensemble samt IE Tillvalskurs 

 

 

Delkursplan: Ensembleledning inkl. ensembledirigering, 1år 
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Ensembleledning inkl. ensembledirigering, 1år 
 
Fastställd: UR 2004-11-17 
 
Inplacering i utbildningen 
 Kurs: Sidoämne/G Profilkurserna Musik med ungdomar – D, Kör- och ensembleledning – A, 

Huvudinstrument och ensemble samt IE Tillvalskurs 
 Variant/Inriktning: G/IE 
 Årskurs/termin: Profilkurs Kör- och ensembleledning – A: Åk3, Musik med ungdomar – D 

samt Huvudinstrument och ensemble: Åk4 
 
Poängtal: 4p Åk3 alt. 2p Åk4.  

Mål 
Efter genomgången delkurs ska den studerande ha 

– grundläggande kunskaper om ensembleledarens arbete 
– fördjupade färdigheter i ledning/dirigering 
– kännedom om ensembleledarens möjlighet att påverka genom kroppsspråk, gestik och signa-

ler 
– metodiska och organisatoriska färdigheter att leda ensembler av olika slag 
– breddade kunskaper om olika typer av ensembler 
– elementär kännedom om instrumentens betydelse och funktion i olika ensembleformer 
– viss repertoarkännedom 
– grundläggande färdighet i partituranalys 
– insikt i betydelsen av socialiseringsarbetet för en ensemble 

Innehåll 
Arbete med: 

– träning av kroppsspråket som musikaliskt verktyg i ledar-/dirigentrollen 
– dirigeringsteknik 
– ensembleledarrollen 
– enklare partiturstudium 
– repertoargenomgång för olika typer av orkestrar/instrumentalensembler 
– arrangering, materialframställning 
– repetitionsmetodik och planering 
– analys och metodiska diskussioner 
– instudering av egna kompositioner/arrangemang 

Undervisningens genomförande 
Delkursen innehåller varierade arbetsformer. Dessa utvecklas med utgångspunkt i delkursens mål 
och innehåll i samverkan mellan lärare och studerande. Gruppundervisning. Videodokumenta-
tion. 

Examination 
Examination sker fortlöpande i delkursen av undervisande lärare. 

Betygsgrader 
Som betyg används Godkänd eller Underkänd. 



Utbildning: G/IE 

Delkursplan i Sidoämne/G Profilkurserna Musik med ungdomar – D, 

Kör- och ensembleledning – A, Huvudinstrument och ensemble samt IE Tillvalskurs 
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Kurslitteratur 
Kurslitteratur förtecknas på särskild lista (se arbetsplan). 

Delkursutvärdering 
Lärare och studerande väljer den form av utvärdering som lämpar sig bäst för delkursen. Detta 
kan ske som formativ (löpande) utvärdering där resultatet direkt kan påverka pågående undervis-
ning och skapa dialog om lärande mellan lärare och studerande och/eller summativ utvärdering 
som genomförs efter avslutad delkurs och kan vara skriftlig eller muntlig. Resultatet av en skrift-
lig utvärdering ska återkopplas till de studerande. 
Frågor kring mål, innehåll och undervisningsformer bör vara centrala. Viktiga synpunkter och 
erfarenheter från delkursutvärderingar ska tas upp i kursutvärderingen. Ansvaret för att utvärde-
ring kommer till stånd ligger hos undervisande lärare. Erfarenheter och synpunkter från utvärde-
ringen ska beaktas och följas upp i nästa års delkurs. 



Utbildning: G/IE 

Delkursplan i Sidoämne/G Profilkurserna Musik med ungdomar – D,  

Kör- och ensembleledning – A, Huvudinstrument och ensemble samt IE Tillvalskurs 

 

 

Delkursplan: Körledning inkl. kördirigering, 1år 
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Körledning inkl. kördirigering, 1år 
 
Fastställd: UR 2004-11-17 
 
Inplacering i utbildningen 
 Kurs: Sidoämne/G Profilkurserna Musik med ungdomar – D, Kör- och ensembleledning – A,  

Huvudinstrument och ensemble samt IE Tillvalskurs 
 Variant/Inriktning: G/IE 
 Årskurs/termin: Åk3 alt 4 
 
Poängtal: 4p: Kör- och ensembleledning – A. 2p: Rytmik och drama som metod, Musik med ungdo-
mar – D samt Huvudinstrument och ensemble. 

Mål 
Efter genomgången delkurs ska den studerande ha 

– färdigheter som körledare och korist 
– breddade kunskaper om körsångens funktion 
– kunskap om röstarbete i grupp/kör 
– repertoarkännedom 
– insikt i förberedelsearbetets betydelse för repetitionsarbetet 
– metodiska och organisatoriska färdigheter att leda kör av olika slag 
– kännedom om körledarens möjlighet att påverka genom kroppsspråk, gestik och signaler 
– fördjupade färdigheter i dirigering 

Innehåll 
Arbete med: 

– röstutveckling i grupp/sångövningar, hållning, andning, artikulation, uttryck, frasering, in-
tonation, textanalys, uttal, a prima vista sång m.m. 

– repertoar 
– partiturstudium/partiturspel/reducerad notbild 
– gehörs- och notinstudering 
– körledning från instrument/kördirigering 
– körledarrollen 
– repetitionsmetodik 
– planering/strukturering 
– dirigeringsteknik 
– arrangering för olika körtyper 
– instudering av egna arrangemang 

Undervisningens genomförande 
Delkursen innehåller varierade arbetsformer. Dessa utvecklas med utgångspunkt i delkursens mål 
och innehåll i samverkan mellan lärare och studerande. Gruppundervisning. Videodokumenta-
tion. 

Examination 
Examination sker fortlöpande i delkursen av undervisande lärare. 

Betygsgrader 
Som betyg används Godkänd eller Underkänd. 



Utbildning: G/IE 

Delkursplan i Sidoämne/G Profilkurserna Musik med ungdomar – D,  

Kör- och ensembleledning – A, Huvudinstrument och ensemble samt IE Tillvalskurs 
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Kurslitteratur 
Kurslitteratur förtecknas på särskild lista (se arbetsplan). 

Delkursutvärdering 
Lärare och studerande väljer den form av utvärdering som lämpar sig bäst för delkursen. Detta 
kan ske som formativ (löpande) utvärdering där resultatet direkt kan påverka pågående undervis-
ning och skapa dialog om lärande mellan lärare och studerande och/eller summativ utvärdering 
som genomförs efter avslutad delkurs och kan vara skriftlig eller muntlig. Resultatet av en skrift-
lig utvärdering ska återkopplas till de studerande. 
Frågor kring mål, innehåll och undervisningsformer bör vara centrala. Viktiga synpunkter och 
erfarenheter från delkursutvärderingar ska tas upp i kursutvärderingen. Ansvaret för att utvärde-
ring kommer till stånd ligger hos undervisande lärare. Erfarenheter och synpunkter från utvärde-
ringen ska beaktas och följas upp i nästa års delkurs. 



Utbildning: G/Ga 

Delkursplan i Sidoämne/Profilkurserna Huvudinstrument och ensemble, 

Rockmusikprofil och Folkmusikprofil samt Tillval 

 

 

Delkursplan: Ämnesmetodik – Huvudinstrument G/Ga 
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Ämnesmetodik – Huvudinstrument G/Ga 
 
Fastställd: UR 2004-12-14 
 
Inplacering i utbildningen 
 Kurs: Sidoämne/Profilkurserna Huvudinstrument och ensemble, Rockmusikprofil, Folkmu-

sikprofil samt Tillval 
 Variant/Inriktning: G/Ga inom Profilkurs eller Tillvalskurs 
 Årskurs/termin: Åk3-/4 
 
Poängtal: 2p./läsår 

Mål 
Efter genomgången delkurs ska den studerande, ur ett didaktiskt perspektiv, ha 

– inhämtat kunskaper och färdigheter, pedagogiskt och metodiskt, för att kunna undervisa på 
sitt huvudinstrument på låg- och mellannivå; enskilt och i grupp 

– grundläggande kunskaper för att kunna skapa positiva lärandesituationer med elever på en 
grundläggande nivå 

– inhämtat grundläggande kunskaper om sång-/instrumentalpedagogens arbetsfält, arbetsupp-
gifter och olika funktioner 

– kompetens i att tillvarata elevers behov av att uttrycka sig konstnärligt och förmåga att stimu-
lera deras musicerande 

 
Delkursen skall även ge den studerande grundläggande kunskap om 

– strategier för planering, uppföljning och utvärdering av undervisning 
– hur elever fungerar individuellt och i grupp och hur man praktiskt kan utnyttja denna kun-

skap i sång-/instrumentalundervisningen 
– hur man skapar gemenskap och engagemang i sammusicerande 
– hur man anpassar sin undervisning efter elevernas behov och önskemål både när det gäller 

innehåll och arbetssätt 

Innehåll 

Instrumentalmetodik 
– lärarfärdigheter såsom att leda, instruera och kommunicera 
– studier av olika metoder och för olika åldersgrupper och färdighetsnivåer 
– granskning och bedömning av aktuella läromedel 
– framställning av eget elevanpassat undervisningsmaterial 
– övningsmetodik 
– tradition och förnyelse inom sång-/instrumentalundervisning 
– lektionsplanering, genomförande av lektion och utvärdering 
– grupp- och gehörsspelsmetodik 
– repertoar 
– instrumentalspelets ergonomiska aspekter 
– instrumentets konstruktion, funktion och skötsel 
– målsättningsfrågor, utvärdering, reflektioner och problemanalys 



Utbildning: G/Ga 

Delkursplan i Sidoämne/Profilkurserna Huvudinstrument och ensemble, 

Rockmusikprofil och Folkmusikprofil samt Tillval 
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För sång tillkommer dessutom 
– kunskap om rösten; röstvård 
– röstterapeutiska övningar för tal och sång 
– olika röstlägen, röstkvaliteter och uttryckssätt 
– analys av röster 

Undervisningens genomförande 
Gruppundervisning. Arbetsformer utvecklas i samverkan mellan lärare och studerande med ut-
gångspunkt från övergripande mål. 

Examination 
Examination sker fortlöpande i samband med undervisningen och vid redovisningar. 
Aktivt deltagande i samtliga delkursmoment. Den studerande skall visa att han/hon tillgodogjort 
sig och kan tillämpa de metoder och moment som behandlats i delkursen. 

Betygsgrader 
Som betyg används Godkänd eller Underkänd. 

Kurslitteratur 
Kurslitteratur förtecknas på särskild lista (se arbetsplan). 

Delkursutvärdering 
Lärare och studerande väljer den form av utvärdering som lämpar sig bäst för delkursen. Detta 
kan ske som formativ (löpande) utvärdering där resultatet direkt kan påverka pågående undervis-
ning och skapa dialog om lärande mellan lärare och studerande och/eller summativ utvärdering 
som genomförs efter avslutad delkurs och kan vara skriftlig eller muntlig. Resultatet av en skrift-
lig utvärdering ska återkopplas till de studerande. 
Frågor kring mål, innehåll och undervisningsformer bör vara centrala. Viktiga synpunkter och 
erfarenheter från delkursutvärderingar ska tas upp i kursutvärderingen. Ansvaret för att utvärde-
ring kommer till stånd ligger hos undervisande lärare. Erfarenheter och synpunkter från utvärde-
ringen ska beaktas och följas upp i nästa års delkurs. 



Utbildning: G 

Delkursplan i Sidoämne/Profilkurserna Huvudinstrument och ensemble, 

Rockmusikprofil och Folkmusikprofil 

 

 

Delkursplan: Verksamhetsförlagd utbildning - Huvudinstrument 
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Verksamhetsförlagd utbildning – Huvudinstrument G/Ga 
 
Fastställd: UR 2004-12-14 
 
Inplacering i utbildningen 
 Kurs: Sidoämne/Profilkurserna Huvudinstrument och ensemble, Rockmusikprofil och Folk-

musikprofil samt Tillval 
 Variant/Inriktning: G/Ga 
 Årskurs/termin: Åk3-/4 
 
Poängtal: 2p./läsår 

Mål 
Efter genomgången delkurs ska den studerande självständigt och tillsammans med andra kunna 
planera, genomföra, dokumentera, utvärdera och utveckla undervisning. Den studerande ska ha 
skaffat sig erfarenhet av att undervisa inom sitt huvudämne samt kunna visa beredskap för att ta 
ansvar för elevers lärande och sin egen utveckling som lärare. Den studerande ska även ha kun-
skap om hur man planerar en verksamhet som innebär att elever och lärare utvecklar ömsesidig 
respekt utifrån genus-, jämställdhets-, jämlikhets- och interkulturella perspektiv. 
Efter delkursen ska den studerande kunna omsätta mål till pedagogisk verksamhet genom att i 
VFU och högskoleförlagd utbildning ha skaffat sig erfarenheter, kunskaper och värderingar som 
bidrar till en god förmåga att göra val av innehåll, arbetssätt och arbetsformer. 
Vidare ska den studerande ha tillägnat sig god kompetens i att reflektera över praktiska erfarenhe-
ter i relation till de teoretiska studierna. Genom förankringen i utbildningens övriga delkurser ska 
den studerande ha utvecklat ett vetenskapligt förhållningssätt till läraryrket. 

Innehåll 
– planering, genomförande och utvärdering av VFU på huvudinstrument eller i sång  
– tillämpning och anpassning av sina kunskaper vid undervisning på en grundläggande färdig-

hetsnivå 
– pedagogisk och metodisk handledning i samband med VFU 

Undervisningens genomförande 
Delkursen innehåller varierade arbetsformer. Dessa utvecklas med utgångspunkt i delkursens mål 
och innehåll i samverkan mellan lärare och studerande. 

Examination 
Examination sker fortlöpande i samband med VFU som utvärderas och godkänds av metodiklä-
rare och handledare tillsammans. 

Betygsgrader 
Som betyg används Godkänd eller Underkänd. 

Kurslitteratur 
Kurslitteratur förtecknas på särskild lista (se arbetsplan). 



Utbildning: G 

Delkursplan i Sidoämne/Profilkurserna Huvudinstrument och ensemble, 

Rockmusikprofil och Folkmusikprofil 
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Delkursutvärdering 
Lärare och studerande väljer den form av utvärdering som lämpar sig bäst för delkursen. Detta 
kan ske som formativ (löpande) utvärdering där resultatet direkt kan påverka pågående undervis-
ning och skapa dialog om lärande mellan lärare och studerande och/eller summativ utvärdering 
som genomförs efter avslutad delkurs och kan vara skriftlig eller muntlig. Resultatet av en skrift-
lig utvärdering ska återkopplas till de studerande. 
Frågor kring mål, innehåll och undervisningsformer bör vara centrala. Viktiga synpunkter och 
erfarenheter från delkursutvärderingar ska tas upp i kursutvärderingen. Ansvaret för att utvärde-
ring kommer till stånd ligger hos undervisande lärare. Erfarenheter och synpunkter från utvärde-
ringen ska beaktas och följas upp i nästa års delkurs. 
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SÄ8 
 

Rockmusikprofil 
Kursplan och Delkursplaner 
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Utbildning: G Rock 

Kursplan för Sidoämne/Profilkurs Rockmusikprofil  
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Rockmusikprofil 
 
Fastställd: UR 2004-12-14 
 
Inplacering i utbildningen: G Rock Sidoämne 
 
Poängtal: 20p. 
 
Förkunskaper: Godkända delkurser i Ensembleblock - Rockmusik och på Huvudinstrumentet, inom 
Huvudämnesstudierna 

Syfte 
Kursens huvudsyfte är att med det konstnärliga musicerandet i centrum utveckla den studerandes 
instrumentala/vokala färdigheter på huvudinstrumentet och stärka dennes musikaliska identitet 
inom framför allt rockmusikgenren. Kursens syfte är att i olika former av ensemblemusicerande 
integrera ämnen som utvecklar den studerades kunskap om musik, musikens grammatik, musi-
ken i samhället och lärande. Vidare syftar kursen till att den studerande genom analys, reflektion 
och praktisk tillämpning, skaffar sig kunskaper och erfarenheter både som musiker och lärare, för 
att i en framtida yrkesroll kunna fungera som god konstnärlig och pedagogisk förebild. Kursens 
upplägg och genomförande syftar även till att den studerande utvecklar sin kompetens i själv-
ständigt arbete och förvärvar erfarenheter av samarbete och integration mellan delkur-
ser/ämnen/moment. Kursen syftar också till att den studerande utvecklar sin kompetens att till-
sammans med andra planera, genomföra och utvärdera undervisning samt få god inblick i olika 
arbetssätt. De perspektiv och det innehåll som aktualiseras under de verksamhetsförlagda delarna 
ska relateras till kursens övriga delar. 

Övergripande mål 
Efter genomgången kurs skall den studerande ha 

– tillägnat sig goda kunskaper och färdigheter i de ämnen som ingår i kursen samt fått förståel-
se för hur dessa ämnen bidrar till den egna musikaliska utvecklingen 

– utvecklat sitt instrumentala/vokala konstnärliga och personliga uttryck 
– utvecklat förmågan att använda sina musikaliska kunskaper inom rockmusik i vid bemärkelse  
– inblick i rockmusikens sociala och kommersiella betydelse 
– tillägnat sig kunskaper i att på ett ergonomisk riktigt sätt förhålla sig till kontinuerlig färdig-

hetsträning 
– utvecklat förmåga att tillvarata och systematisera egna och andras erfarenheter 
– utvecklat sin kommunikativa och pedagogiska förmåga, både som musiker och lärare 
– utvecklat pedagogisk och musikalisk kunskap om hur man skapar och utvecklar goda läran-

desituationer och utvecklingsmiljöer för ungdomar inom grundskolan, gymnasieskolan och 
inom frivillig musikundervisning, samt kunna tillämpa denna kunskap 

– reflekterat över det egna lärandet och den kommande yrkesrollen 



Utbildning: G Rock 

Kursplan för Sidoämne/Profilkurs Rockmusikprofil  
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Kursens delar 

År1 År2 
Huvudinstrument Huvudinstrument 

Ensembleblock - Rockmusik Ensembleblock - Rockmusik 

Ensembleblock med didaktisk inriktning – Rock Ensembleblock med didaktisk inriktning - Rock 

Pedagogiskt projekt med MoS: Genrespecifik inriktning rock 

Genrespecifik metodik Ämnesmetodik – Huvudinstrument 

Ensembleblock med didaktisk inriktning – Rock, 
Momentet: Ensemblemet. för rock o jazz 

VF-utbildning - Huvudinstrument 

Examination 
Den studerande examineras på kursen ur ett helhetsperspektiv av ansvarig lärargrupp. Delkurser-
na examineras av undervisande lärare såväl fortlöpande som vid särskilda tillfällen. Formerna för 
delkursexamination kan variera. 

Betyg 
Vid bedömning används något av betygen Godkänd eller Underkänd. För betyget Godkänd på 
delkurs ska den studerande ha uppnått målen för varje ämne/moment. För betyget Godkänd på 
kursen ska den studerande ha uppnått målen för varje delkurs. 

Kurslitteratur 
Bifogas varje delkursplan. 

Kursutvärdering 
Kursen utvärderas summativt vid kursens slut, termins- eller läsårsvis. Övergripande frågor kring 
mål, syfte, kursinnehåll, samarbets- och undervisningsformer bör vara centrala. Viktiga synpunk-
ter och erfarenheter från delkursutvärderingar ska tas upp i kursutvärderingen. Proto-
koll/minnesanteckningar från utvärderingen ska komma utbildningsledningen tillhanda. Utvär-
deringen skall vara offentligt tillgänglig och undertecknad av ansvariga lärare samt förtroendeval-
da studenter. Erfarenheter och synpunkter från utvärderingen ska beaktas och följas upp i nästa 
års kurs. 



Utbildning: G/Ga 

Delkursplan i Sidoämne/Profilkurserna Huvudinstrument och ensemble, 

Rockmusikprofil och Folkmusikprofil 
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Huvudinstrument  
 
Fastställd: UR 2004-12-14 
 
Inplacering i utbildningen 
 Kurs: Sidoämne/Profilkurserna Huvudinstrument och ensemble, Rockmusikprofil och Folk-

musikprofil 
 Variant/Inriktning: G/Ga 
 Årskurs/termin: Åk3 alt 4 inom Tillvalskurser eller Åk3-4 inom Profilkurs Huvudinstrument 

och ensemble 
 
Poängtal: 4p Åk3, 2p Åk4 
 
Förkunskapskrav: Godkänt nivåprov som genomförs i slutet av åk2 alternativt 3. 

Mål 
Efter genomgången delkurs ska den studerande ha tillägnat sig 

– fördjupade kunskaper på sitt huvudinstrument vad gäller såväl instrumental- eller sångtek-
niska färdigheter som konstnärlig gestaltning 

– kunskaper och färdigheter musikaliskt och metodiskt/pedagogiskt för att kunna undervisa på 
sitt huvudinstrument på låg- och mellannivå 

– fördjupade färdigheter för musikaliska aktiviteter och för funktionen som kulturbärare både 
inom och utom skolan 

Innehåll 
– repertoarstudier i olika genrer 
– stilkännedom och konstnärlig gestaltning 
– instuderingsteknik, övningsmetodik, memorering, formanalys 
– pedagogiska aspekter i riktning mot den kommande yrkesrollen 

Undervisningens genomförande 
Delkursen innehåller varierade arbetsformer. Dessa utvecklas med utgångspunkt i delkursens mål 
och innehåll i samverkan mellan lärare och studerande. Enskild undervisning. 

Examination 
Examination sker fortlöpande i delkursen av undervisande lärare. 

Betygsgrader 
Som betyg används Godkänd eller Underkänd. 

Kurslitteratur 
Kurslitteratur förtecknas på särskild lista (se arbetsplan). 

Delkursutvärdering 
Lärare och studerande väljer den form av utvärdering som lämpar sig bäst för delkursen. Detta 
kan ske som formativ (löpande) utvärdering där resultatet direkt kan påverka pågående undervis-
ning och skapa dialog om lärande mellan lärare och studerande och/eller summativ utvärdering 
som genomförs efter avslutad delkurs och kan vara muntlig eller skriftlig. 



Utbildning: G/Ga 

Delkursplan i Sidoämne/Profilkurserna Huvudinstrument och ensemble, 

Rockmusikprofil och Folkmusikprofil 
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Frågor kring mål, innehåll och undervisningsformer bör vara centrala. Viktiga synpunkter och 
erfarenheter från delkursutvärderingar ska tas upp i kursutvärderingen. Ansvaret för att utvärde-
ring kommer till stånd ligger hos undervisande lärare. Erfarenheter och synpunkter från utvärde-
ringen ska beaktas och följas upp i nästa års delkurs. 



Utbildning: G Rock/IE Rock 

Delkursplan i G K1 - Musikaliska och pedagogiska färdigheter, 

Sidoämne/Profilkurs Rockmusikprofil samt IE K1 
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Ensembleblock – Rockmusik 
 
Fastställd: UR 2003-09-17 
 
Inplacering i utbildningen 
 Kurs: G K1 - Musikaliska och pedagogiska färdigheter, Sidoämne/Profilkurs Rockmusikprofil 

samt IE K1 
 Variant/Inriktning: G Rock och IE Rock 
 Årskurs/termin: Gr Åk1 och 2 (samt i Åk3 och 4 i Sidoämne), IE samtliga 
 
Poängtal: Totalt 9p. (1p./termin) 

Mål 
Efter genomgången delkurs ska den studerande ha 

– god förmåga att musicera i rockensemble med utgångspunkt från sitt huvudinstrument 
– fått erfarenhet av att utarbeta och genomföra konserter inom rockgenren 
– fått erfarenhet av att instruera och leda rockensemble på huvudinstrumentnivå 

Innehåll 
Praktiskt musicerande med utgångspunkt från kursens och delkursens syfte samt mål. Musika-
liskt material väljer de studerande i samråd med undervisande lärare. 

Undervisningens genomförande 
Undervisningen sker i ensembleform. Delkursen samläses mellan studerande i IE Rock och G 
Rock och kan samläsas över årskursgränserna. Gästlärare ses som en viktig del av undervisningen 
inom ensemble och som en del av ämnets profilering. 

Examination 
Examination sker fortlöpande samt vid redovisningar i form av en offentlig konsert per termin. 
Gästlärarbesöken är obligatoriska och lyder under samma regler vad gäller närvaro och examina-
tion som ensembleämnet i övrigt. 

Betygsgrader  
Som betyg används Godkänd eller Underkänd 

Kurslitteratur 
Kurslitteratur förtecknas på särskild lista (se arbetsplan). Se vidare under Innehåll. 

Delkursutvärdering 
Lärare och studerande väljer den form av utvärdering som lämpar sig bäst för delkursen. Detta 
kan ske som formativ (löpande) utvärdering där resultatet direkt kan påverka pågående undervis-
ning och skapa dialog om lärande mellan lärare och studerande och/eller summativ utvärdering 
som genomförs efter avslutad delkurs och kan vara skriftlig eller muntlig. Resultatet av en skrift-
lig utvärdering ska återkopplas till de studerande. 
Frågor kring mål, innehåll och undervisningsformer bör vara centrala. Viktiga synpunkter och 
erfarenheter från delkursutvärderingar ska tas upp i kursutvärderingen. Ansvaret för att utvärde-
ring kommer till stånd ligger hos undervisande lärare. Erfarenheter och synpunkter från utvärde-
ringen ska beaktas och följas upp i nästa års delkurs. 



Utbildning: G Rock/IE Rock 

Delkursplan i G K4 - Pop/Rock, Sidoämne/Profilkurs Rockmusikprofil 

samt IE K2 
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Ensembleblock med didaktisk inriktning – Rock 
 
Fastställd: UR 2003-05-07 
 
Inplacering i utbildningen 
 Kurs: Gr K4 - Pop/Rock och Sidoämne/Profilkurs Rockmusikprofil, IE K2 
 Variant/Inriktning: G Rock och IE Rock 
 Årskurs/termin: Gr Åk1 och 2 (fortsätter i Åk3-4 inom Sidoämne), IE Åk1, 2, 3 och vt Åk4 
 
Poängtal: Totalt 10p.  

Mål 
Efter genomgången delkurs ska den studerande 

– ha praktisk och metodisk kunskap om trummor, bas, elgitarr, keyboard och sång i den form 
av ensembleverksamhet vari den studerande kan förväntas undervisa i sin kommande yrkes-
verksamhet 

– kunna instruera trummor, bas, elgitarr, keyboard och sång i en ensemblesituation 
– kunna anpassa undervisningen på ensembleinstrumenten för olika kunskapsnivåer 
– ha spelat en bred repertoar av musikstilar inom rockområdet på de olika ensembleinstrumen-

ten 
– ha skaffat sig gedigna kunskaper om de mest förekommande rockstilarnas form, harmonik, 

rytmik och övriga stildrag 

Innehåll 
– praktiskt spelande och övning i att leda och instruera 
– didaktiska studier kring ensemblespel med ungdomar 
– verksamhetsförlagd ensembleverksamhet med ungdomar, s.k. pedagogiskt projekt 

Undervisningens genomförande 
Undervisningen bedrivs i form av ensemblespel. Alla deltagare roterar mellan de i ensemblen 
ingående instrumenten. Läraren tar med och instruerar de första gångerna, därefter delas uppgif-
ter ut till de studerande. Uppgifterna består av: 

– val av lämpligt material 
– utskrift och iordningställande av instruktionsmaterial 
– inspelning av den musik som ska spelas 
– den som instruerar sjunger 

Varje deltagare ska under terminen ha instruerat vid minst ett undervisningstillfälle 
 
Seminarier och lektioner i ensemblemetodik 
Praktiskt arbete med ungdomar i rockgrupp 

Examination 
Examination sker fortlöpande. Den studerande ska under delkursens gång visa prov på praktiska 
färdigheter och förståelse för de moment som ingår. Obligatorisk närvaro och aktivt deltagande i 
undervisningen. 

Betygsgrader 
Som betyg används Godkänd eller Underkänd 



Utbildning: G Rock/IE Rock 

Delkursplan i G K4 - Pop/Rock, Sidoämne/Profilkurs Rockmusikprofil 

samt IE K2 
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Kurslitteratur 
Kurslitteratur förtecknas på särskild lista. alt. se arbetsplan 

Delkursutvärdering  
Lärare och studerande väljer den form av utvärdering som lämpar sig bäst för delkursen. Detta 
kan ske som formativ (löpande) utvärdering där resultatet direkt kan påverka pågående undervis-
ning och skapa dialog om lärande mellan lärare och studerande och/eller summativ utvärdering 
som genomförs efter avslutad delkurs och kan vara skriftlig eller muntlig. Resultatet av en skrift-
lig utvärdering ska återkopplas till de studerande. 
Frågor kring mål, innehåll och undervisningsformer bör vara centrala. Viktiga synpunkter och 
erfarenheter från delkursutvärderingar ska tas upp i kursutvärderingen. Ansvaret för att utvärde-
ring kommer till stånd ligger hos undervisande lärare. Erfarenheter och synpunkter från utvärde-
ringen ska beaktas och följas upp i nästa års delkurs. 



Utbildning: G/IE 

Delkursplan i Sidoämne/G Profilkurserna Musik med ungdomar – A, 

Rockmusikprofil samt IE Tillvalskurs 
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Pedagogiskt projekt med genrespecifik metodik 
 
Fastställd: UR 2004-12-14 
 
Inplacering i utbildningen 
 Kurs: Sidoämne/G Rockmusikprofil  
 Variant/Inriktning: G Rock 
 Årskurs/termin: Åk3  
 
Poängtal: 1p. 

Mål 
Efter genomgången delkurs ska den studerande 

– ha mött och arbetat med elever på grundskolans högre stadier i projekt 
– kunna instruera trummor, bas, elgitarr, keyboard och sång i en ensemblesituation 
– kunna anpassa undervisningen på ensembleinstrumenten för olika kunskapsnivåer 
– i egenskap av ledare repeterat och genomfört konsert(er) med en rockgrupp bestående av 

tonåringar 
– aktivt delaktig i planering och genomförande av projektet samt tagit stort eget ansvar för in-

nehåll och genomförande. 
 
Delkursen ska även bidra till att den studerande 

– blir medveten om betydelsen av identitetsskapande processer genom ungdomars musikan-
vändande 

– reflekterar över den lärarroll som följer av arbete inom rock som identitetsberoende, gehörs-
baserad genre 

– funderar över problemkomplexet eget spelande relaterat till egen musiksmak i förhållande till 
ungdomars musiksmak och utövande 

Innehåll 
– praktisk övning i att leda och instruera pop/rockmusik 
– didaktiska studier kring ensemblespel med ungdomar 
– verksamhetsförlagd ensembleverksamhet med ungdomar, s.k. pedagogiskt projekt 

 
Projektet avslutas med gemensam konsert på respektive skola. 

Undervisningens genomförande 
Gruppundervisning. Seminarier och lektioner i ensemblemetodik samt praktiskt arbete med 
ungdomar i rockgrupp. 

Examination 
Examination sker fortlöpande i delkursen av undervisande lärare. 

Betygsgrader 
Som betyg används Godkänd eller Underkänd. 

Kurslitteratur 
Kurslitteratur förtecknas på särskild lista (se arbetsplan). 



Utbildning: G/IE 

Delkursplan i Sidoämne/G Profilkurserna Musik med ungdomar – A, 

Rockmusikprofil samt IE Tillvalskurs 
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Delkursutvärdering 
Lärare och studerande väljer den form av utvärdering som lämpar sig bäst för delkursen. Detta 
kan ske som formativ (löpande) utvärdering där resultatet direkt kan påverka pågående undervis-
ning och skapa dialog om lärande mellan lärare och studerande och/eller summativ utvärdering 
som genomförs efter avslutad delkurs och kan vara skriftlig eller muntlig. Resultatet av en skrift-
lig utvärdering ska återkopplas till de studerande. 
Frågor kring mål, innehåll och undervisningsformer bör vara centrala. Viktiga synpunkter och 
erfarenheter från delkursutvärderingar ska tas upp i kursutvärderingen. Ansvaret för att utvärde-
ring kommer till stånd ligger hos undervisande lärare. Erfarenheter och synpunkter från utvärde-
ringen ska beaktas och följas upp i nästa års delkurs. 



Utbildning: G Rock/IE Jazz och Rock 

Delkursplan i G Sidoämne/Profilkurs Rockmusikprofil samt IE K2 

 

 

Delkursplan: Ensembleblock med didaktisk inriktning – Rock 

Momentet: Ensemblemetodik för rock och jazz 
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Ensembleblock med didaktisk inriktning – Rock 
Momentet: Ensemblemetodik för rock och jazz 
 
Fastställd: UR 2003-09-17 
 
Inplacering i utbildningen  
 Kurs: G Sidoämne/Rockmusikprofil, IE K2 
 Variant/Inriktning: G Rock samt IE Jazz och Rock 
 Årskurs/termin: Åk3 
 
Poängtal: 1p respektive 2p. 

Mål 
Efter genomgången delkurs ska den studerande 

– ha förståelse, färdigheter och metoder att handskas med den lilla arbetsgruppens psykologiska 
processer omsatt till det musikaliska område utbildningen syftar till 

– förstå enkla termer och begrepp från det gruppsykologiska området 
– i en ensemblegrupp kunna urskilja och definiera gruppens olika rollfunktioner 
– behärska de konfliktförebyggande färdigheter som ingår i delkursen 
– förstå innebörden av och behärska kommunikationsmetoder såsom aktivt lyssnande och jag-

budskap 
– ha en klar bild av sambandet mellan ledarens agerande och de utvecklingsfaser en grupp ge-

nomgår 
– ha förståelse för vad yrkesrollen som ensembleledare innebär och vilka färdigheter som krävs 

för att professionellt kunna handskas med denna ledarsituation 

Innehåll 
Huvudrubriker på de områden som ingår i delkursen är konflikthantering, grupprocesser och 
rollfunktioner samt gruppens utvecklingsfaser. Teori blandas med enklare gruppövningar. 
Tyngdpunkten ligger på att få de studerande medvetna om den gruppdynamik och de psykolo-
giska processer som styr en ensemblegruppsutveckling. De rent musikaliska delarna finns hela 
tiden med men är inte i fokus. 

Undervisningens genomförande 
Undervisningen bedrivs i form av föreläsning i mindre grupp (ca 6-10 stud.). Detta ger utrymme 
för reflekterande diskussioner och enklare former av praktiska övningar. Applicerande av metoder 
och övningsmoment kopplas när det är möjligt till verksamhetsförlagd utbildning. 

Examination 
Examination sker i form av tentamen efter delkursens genomförande. Den studerande ska också 
under delkursens gång visat praktisk färdighet och förståelse för de moment som ingår.  

Betygsgrader 
Som betyg används Godkänd eller Underkänd  

Kurslitteratur 
Kurslitteratur förtecknas på särskild lista. alt. se arbetsplan 



Utbildning: G Rock/IE Jazz och Rock 

Delkursplan i G Sidoämne/Profilkurs Rockmusikprofil samt IE K2 
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Delkursutvärdering 
Lärare och studerande väljer den form av utvärdering som lämpar sig bäst för delkursen. Detta 
kan ske som formativ (löpande) utvärdering där resultatet direkt kan påverka pågående undervis-
ning och skapa dialog om lärande mellan lärare och studerande och/eller summativ utvärdering 
som genomförs efter avslutad delkurs och kan vara skriftlig eller muntlig. Resultatet av en skrift-
lig utvärdering ska återkopplas till de studerande. 
Frågor kring mål, innehåll och undervisningsformer bör vara centrala. Viktiga synpunkter och 
erfarenheter från delkursutvärderingar ska tas upp i kursutvärderingen. Ansvaret för att utvärde-
ring kommer till stånd ligger hos undervisande lärare. Erfarenheter och synpunkter från utvärde-
ringen ska beaktas och följas upp i nästa års delkurs. 



Utbildning: G/IE Arr/Komp, Folkmusik, Jazz, Klassisk och Rock 

Delkursplan i Sidoämne/G Profilkurserna Musik med ungdomar, 

Rockmusikprofil och Folkmusikprofil samt IE Profilkurs 2 och Tillvalskurs 
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Musik och Samhälle: Genrespecifik inriktning  
 
Fastställd: UR 2003-09-17 
 
Inplacering i utbildningen 
 Kurs: Sidoämne/G Profilkurserna Musik med ungdomar, G Rockmusik, G Folkmusik,  

IE Profilkurs 2 och Tillvalskurs 
 Variant/Inriktning: G/IE (för Rytmik särskild delkursplan) 
 Årskurs/termin: G Åk3 alt. Åk4 alt. Åk3-4, IE Åk3 och 4 
 
Poängtal: G 1p/år, IE totalt 2p. 

Mål 
Efter genomgången delkurs ska den studerande ha fördjupade kunskaper om 

– genrens sociala, kulturella och historiska sammanhang 
– de viktigaste verken/stilarna/artisterna inom genren 

Innehåll 
– i delkursen behandlas mer ingående genrens historia i vid bemärkelse 
– specialisering/fördjupning inom något fält  
– litteraturstudier och repertoarlyssning inom ämnesområdet 

Undervisningens genomförande 
– föreläsningar/seminarier 
– enskilda arbeten och grupparbeten kan förekomma 

Examination 
– examination sker genom löpande bedömning samt skriftliga arbeten 
– även muntlig redovisning kan förekomma 

Betygsgrader 
Som betyg används Godkänd eller Underkänd 

Kurslitteratur 
Kurslitteratur förtecknas på särskild lista. alt. se arbetsplan 

Delkursutvärdering 
Lärare och studerande väljer den form av utvärdering som lämpar sig bäst för delkursen. Detta 
kan ske som formativ (löpande) utvärdering där resultatet direkt kan påverka pågående undervis-
ning och skapa dialog om lärande mellan lärare och studerande och/eller summativ utvärdering 
som genomförs efter avslutad delkurs och kan vara skriftlig eller muntlig. Resultatet av en skrift-
lig utvärdering ska återkopplas till de studerande. 
Frågor kring mål, innehåll och undervisningsformer bör vara centrala. Viktiga synpunkter och 
erfarenheter från delkursutvärderingar ska tas upp i kursutvärderingen. Ansvaret för att utvärde-
ring kommer till stånd ligger hos undervisande lärare. Erfarenheter och synpunkter från utvärde-
ringen ska beaktas och följas upp i nästa års delkurs. 



Utbildning: G/Ga 

Delkursplan i Sidoämne/Profilkurserna Huvudinstrument och ensemble, 

Rockmusikprofil och Folkmusikprofil samt Tillval 

 

 

Delkursplan: Ämnesmetodik – Huvudinstrument G/Ga 

207

Musikhögskolan i Malmö 
Musiklärarutbildningen 

Ämnesmetodik – Huvudinstrument G/Ga 
 
Fastställd: UR 2004-12-14 
 
Inplacering i utbildningen 
 Kurs: Sidoämne/Profilkurserna Huvudinstrument och ensemble, Rockmusikprofil, Folkmu-

sikprofil samt Tillval 
 Variant/Inriktning: G/Ga inom Profilkurs eller Tillvalskurs 
 Årskurs/termin: Åk3-/4 
 
Poängtal: 2p./läsår 

Mål 
Efter genomgången delkurs ska den studerande, ur ett didaktiskt perspektiv, ha 

– inhämtat kunskaper och färdigheter, pedagogiskt och metodiskt, för att kunna undervisa på 
sitt huvudinstrument på låg- och mellannivå; enskilt och i grupp 

– grundläggande kunskaper för att kunna skapa positiva lärandesituationer med elever på en 
grundläggande nivå 

– inhämtat grundläggande kunskaper om sång-/instrumentalpedagogens arbetsfält, arbetsupp-
gifter och olika funktioner 

– kompetens i att tillvarata elevers behov av att uttrycka sig konstnärligt och förmåga att stimu-
lera deras musicerande 

 
Delkursen skall även ge den studerande grundläggande kunskap om 

– strategier för planering, uppföljning och utvärdering av undervisning 
– hur elever fungerar individuellt och i grupp och hur man praktiskt kan utnyttja denna kun-

skap i sång-/instrumentalundervisningen 
– hur man skapar gemenskap och engagemang i sammusicerande 
– hur man anpassar sin undervisning efter elevernas behov och önskemål både när det gäller 

innehåll och arbetssätt 

Innehåll 

Instrumentalmetodik 
– lärarfärdigheter såsom att leda, instruera och kommunicera 
– studier av olika metoder och för olika åldersgrupper och färdighetsnivåer 
– granskning och bedömning av aktuella läromedel 
– framställning av eget elevanpassat undervisningsmaterial 
– övningsmetodik 
– tradition och förnyelse inom sång-/instrumentalundervisning 
– lektionsplanering, genomförande av lektion och utvärdering 
– grupp- och gehörsspelsmetodik 
– repertoar 
– instrumentalspelets ergonomiska aspekter 
– instrumentets konstruktion, funktion och skötsel 
– målsättningsfrågor, utvärdering, reflektioner och problemanalys 



Utbildning: G/Ga 

Delkursplan i Sidoämne/Profilkurserna Huvudinstrument och ensemble, 

Rockmusikprofil och Folkmusikprofil samt Tillval 
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För sång tillkommer dessutom 
– kunskap om rösten; röstvård 
– röstterapeutiska övningar för tal och sång 
– olika röstlägen, röstkvaliteter och uttryckssätt 
– analys av röster 

Undervisningens genomförande 
Gruppundervisning. Arbetsformer utvecklas i samverkan mellan lärare och studerande med ut-
gångspunkt från övergripande mål. 

Examination 
Examination sker fortlöpande i samband med undervisningen och vid redovisningar. 
Aktivt deltagande i samtliga delkursmoment. Den studerande skall visa att han/hon tillgodogjort 
sig och kan tillämpa de metoder och moment som behandlats i delkursen. 

Betygsgrader 
Som betyg används Godkänd eller Underkänd. 

Kurslitteratur 
Kurslitteratur förtecknas på särskild lista (se arbetsplan). 

Delkursutvärdering 
Lärare och studerande väljer den form av utvärdering som lämpar sig bäst för delkursen. Detta 
kan ske som formativ (löpande) utvärdering där resultatet direkt kan påverka pågående undervis-
ning och skapa dialog om lärande mellan lärare och studerande och/eller summativ utvärdering 
som genomförs efter avslutad delkurs och kan vara skriftlig eller muntlig. Resultatet av en skrift-
lig utvärdering ska återkopplas till de studerande. 
Frågor kring mål, innehåll och undervisningsformer bör vara centrala. Viktiga synpunkter och 
erfarenheter från delkursutvärderingar ska tas upp i kursutvärderingen. Ansvaret för att utvärde-
ring kommer till stånd ligger hos undervisande lärare. Erfarenheter och synpunkter från utvärde-
ringen ska beaktas och följas upp i nästa års delkurs. 



Utbildning: G 

Delkursplan i Sidoämne/Profilkurserna Huvudinstrument och ensemble, 

Rockmusikprofil och Folkmusikprofil 
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Verksamhetsförlagd utbildning – Huvudinstrument G/Ga 
 
Fastställd: UR 2004-12-14 
 
Inplacering i utbildningen 
 Kurs: Sidoämne/Profilkurserna Huvudinstrument och ensemble, Rockmusikprofil och Folk-

musikprofil samt Tillval 
 Variant/Inriktning: G/Ga 
 Årskurs/termin: Åk3-/4 
 
Poängtal: 2p./läsår 

Mål 
Efter genomgången delkurs ska den studerande självständigt och tillsammans med andra kunna 
planera, genomföra, dokumentera, utvärdera och utveckla undervisning. Den studerande ska ha 
skaffat sig erfarenhet av att undervisa inom sitt huvudämne samt kunna visa beredskap för att ta 
ansvar för elevers lärande och sin egen utveckling som lärare. Den studerande ska även ha kun-
skap om hur man planerar en verksamhet som innebär att elever och lärare utvecklar ömsesidig 
respekt utifrån genus-, jämställdhets-, jämlikhets- och interkulturella perspektiv. 
Efter delkursen ska den studerande kunna omsätta mål till pedagogisk verksamhet genom att i 
VFU och högskoleförlagd utbildning ha skaffat sig erfarenheter, kunskaper och värderingar som 
bidrar till en god förmåga att göra val av innehåll, arbetssätt och arbetsformer. 
Vidare ska den studerande ha tillägnat sig god kompetens i att reflektera över praktiska erfarenhe-
ter i relation till de teoretiska studierna. Genom förankringen i utbildningens övriga delkurser ska 
den studerande ha utvecklat ett vetenskapligt förhållningssätt till läraryrket. 

Innehåll 
– planering, genomförande och utvärdering av VFU på huvudinstrument eller i sång  
– tillämpning och anpassning av sina kunskaper vid undervisning på en grundläggande färdig-

hetsnivå 
– pedagogisk och metodisk handledning i samband med VFU 

Undervisningens genomförande 
Delkursen innehåller varierade arbetsformer. Dessa utvecklas med utgångspunkt i delkursens mål 
och innehåll i samverkan mellan lärare och studerande. 

Examination 
Examination sker fortlöpande i samband med VFU som utvärderas och godkänds av metodiklä-
rare och handledare tillsammans. 

Betygsgrader 
Som betyg används Godkänd eller Underkänd. 

Kurslitteratur 
Kurslitteratur förtecknas på särskild lista (se arbetsplan). 



Utbildning: G 

Delkursplan i Sidoämne/Profilkurserna Huvudinstrument och ensemble, 

Rockmusikprofil och Folkmusikprofil 
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Delkursutvärdering 
Lärare och studerande väljer den form av utvärdering som lämpar sig bäst för delkursen. Detta 
kan ske som formativ (löpande) utvärdering där resultatet direkt kan påverka pågående undervis-
ning och skapa dialog om lärande mellan lärare och studerande och/eller summativ utvärdering 
som genomförs efter avslutad delkurs och kan vara skriftlig eller muntlig. Resultatet av en skrift-
lig utvärdering ska återkopplas till de studerande. 
Frågor kring mål, innehåll och undervisningsformer bör vara centrala. Viktiga synpunkter och 
erfarenheter från delkursutvärderingar ska tas upp i kursutvärderingen. Ansvaret för att utvärde-
ring kommer till stånd ligger hos undervisande lärare. Erfarenheter och synpunkter från utvärde-
ringen ska beaktas och följas upp i nästa års delkurs. 
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SÄ9 
 

Folkmusikprofil 
Kursplan och Delkursplaner 
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Utbildning: G Folkmusik 

Kursplan för Sidoämne/Profilkurs Folkmusikprofil  
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Folkmusikprofil 
 
Fastställd: UR 2004-12-14 
 
Inplacering i utbildningen: G Folkmusik Sidoämne 
 
Poängtal: 20p. 
 
Förkunskaper: Godkända delkurser i Ensembleblock - folkmusik och på Huvudinstrumentet, inom 
Huvudämnesstudierna 

Syfte 
Kursens huvudsyfte är att med det konstnärliga musicerandet i centrum utveckla den studerandes 
instrumentala/vokala färdigheter på huvudinstrumentet och stärka dennes musikaliska identitet 
inom framför allt folkmusikgenren. Kursens syfte är att i olika former av ensemblemusicerande 
integrera ämnen som utvecklar den studerades kunskap om musik, musikens grammatik, musi-
ken i samhället och lärande. Vidare syftar kursen till att den studerande genom analys, reflektion 
och praktisk tillämpning, skaffar sig kunskaper och erfarenheter som både musiker och lärare, för 
att i en framtida yrkesroll kunna fungera som god konstnärlig och pedagogisk förebild. Kursens 
upplägg och genomförande syftar även till att den studerande utvecklar sin kompetens i själv-
ständigt arbete och förvärvar erfarenheter av samarbete och integration mellan delkur-
ser/ämnen/moment. Kursen syftar också till att den studerande utvecklar sin kompetens att till-
sammans med andra planera, genomföra och utvärdera undervisning, samt få god inblick i olika 
arbetssätt. De perspektiv och det innehåll som aktualiseras under de verksamhetsförlagda delarna 
ska relateras till kursens övriga delar. 

Övergripande mål 
Efter genomgången kurs skall den studerande ha 

– tillägnat sig goda kunskaper och färdigheter i de ämnen som ingår i kursen samt fått förståel-
se för hur dessa ämnen bidrar till den egna musikaliska utvecklingen 

– utvecklat sitt instrumentala/vokala konstnärliga och personliga uttryck 
– utvecklat förmågan att använda sina musikaliska kunskaper inom folkmusik från olika tider, 

stilar kulturer och miljöer 
– tillägnat sig kunskaper i att på ett ergonomisk riktigt sätt förhålla sig till kontinuerlig färdig-

hetsträning 
– utvecklat förmåga att tillvarata och systematisera egna och andras erfarenheter 
– utvecklat sin kommunikativa och pedagogiska förmåga, både som musiker och lärare 
– utvecklat pedagogisk och musikalisk kunskap om hur man skapar och utvecklar goda läran-

desituationer och utvecklingsmiljöer för ungdomar inom grundskolan, gymnasieskolan och 
inom frivillig musikundervisning, samt kunna tillämpa denna kunskap 

– reflekterat över det egna lärandet och den kommande yrkesrollen  



Utbildning: G Folkmusik 

Kursplan för Sidoämne/Profilkurs Folkmusikprofil  
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Kursens delar 

År1 År2 
Huvudinstrument Huvudinstrument 

Ensembleblock - Folkmusik Ensembleblock - Folkmusik 

Ensembleblock med didaktisk inriktn. - Folkmusik Ensembleblock med didaktisk inriktn. - Folkmusik 

Ämnesmetodik – Huvudinstrument  MoS: Genrespecifik inriktning folkmusik 

VF-utbildning - Huvudinstrument  

Examination 
Den studerande examineras på kursen ur ett helhetsperspektiv av ansvarig lärargrupp. Delkurser-
na examineras av undervisande lärare såväl fortlöpande som vid särskilda tillfällen. Formerna för 
delkursexamination kan variera. 

Betyg  
Vid bedömning används något av betygen Godkänd eller Underkänd. För betyget Godkänd på 
delkurs ska den studerande ha uppnått målen för varje ämne/moment. För betyget Godkänd på 
kursen ska den studerande ha uppnått målen för varje delkurs. 

Kurslitteratur  
Bifogas varje delkursplan. 

Kursutvärdering 
Kursen utvärderas summativt vid kursens slut, termins- eller läsårsvis. Övergripande frågor kring 
mål, syfte, kursinnehåll, samarbets- och undervisningsformer bör vara centrala. Viktiga synpunk-
ter och erfarenheter från delkursutvärderingar ska tas upp i kursutvärderingen. Proto-
koll/minnesanteckningar från utvärderingen ska komma utbildningsledningen tillhanda. Utvär-
deringen skall vara offentligt tillgänglig och undertecknad av ansvariga lärare samt förtroendeval-
da studenter. Erfarenheter och synpunkter från utvärderingen ska beaktas och följas upp i nästa 
års kurs. 



Utbildning: G/Ga 

Delkursplan i Sidoämne/Profilkurserna Huvudinstrument och ensemble, 

Rockmusikprofil och Folkmusikprofil 
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Huvudinstrument  
 
Fastställd: UR 2004-12-14 
 
Inplacering i utbildningen 
 Kurs: Sidoämne/Profilkurserna Huvudinstrument och ensemble, Rockmusikprofil och Folk-

musikprofil 
 Variant/Inriktning: G/Ga 
 Årskurs/termin: Åk3 alt 4 inom Tillvalskurser eller Åk3-4 inom Profilkurs Huvudinstrument 

och ensemble 
 
Poängtal: 4p Åk3, 2p Åk4 
 
Förkunskapskrav: Godkänt nivåprov som genomförs i slutet av åk2 alternativt 3. 

Mål 
Efter genomgången delkurs ska den studerande ha tillägnat sig 

– fördjupade kunskaper på sitt huvudinstrument vad gäller såväl instrumental- eller sångtek-
niska färdigheter som konstnärlig gestaltning 

– kunskaper och färdigheter musikaliskt och metodiskt/pedagogiskt för att kunna undervisa på 
sitt huvudinstrument på låg- och mellannivå 

– fördjupade färdigheter för musikaliska aktiviteter och för funktionen som kulturbärare både 
inom och utom skolan 

Innehåll 
– repertoarstudier i olika genrer 
– stilkännedom och konstnärlig gestaltning 
– instuderingsteknik, övningsmetodik, memorering, formanalys 
– pedagogiska aspekter i riktning mot den kommande yrkesrollen 

Undervisningens genomförande 
Delkursen innehåller varierade arbetsformer. Dessa utvecklas med utgångspunkt i delkursens mål 
och innehåll i samverkan mellan lärare och studerande. Enskild undervisning. 

Examination 
Examination sker fortlöpande i delkursen av undervisande lärare. 

Betygsgrader 
Som betyg används Godkänd eller Underkänd. 

Kurslitteratur 
Kurslitteratur förtecknas på särskild lista (se arbetsplan). 

Delkursutvärdering 
Lärare och studerande väljer den form av utvärdering som lämpar sig bäst för delkursen. Detta 
kan ske som formativ (löpande) utvärdering där resultatet direkt kan påverka pågående undervis-
ning och skapa dialog om lärande mellan lärare och studerande och/eller summativ utvärdering 
som genomförs efter avslutad delkurs och kan vara muntlig eller skriftlig. 



Utbildning: G/Ga 

Delkursplan i Sidoämne/Profilkurserna Huvudinstrument och ensemble, 

Rockmusikprofil och Folkmusikprofil 
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Frågor kring mål, innehåll och undervisningsformer bör vara centrala. Viktiga synpunkter och 
erfarenheter från delkursutvärderingar ska tas upp i kursutvärderingen. Ansvaret för att utvärde-
ring kommer till stånd ligger hos undervisande lärare. Erfarenheter och synpunkter från utvärde-
ringen ska beaktas och följas upp i nästa års delkurs. 



Utbildning: G Folkmusik/IE Folkmusik 

Delkursplan i G K1 - Musikaliska och pedagogiska färdigheter, 

Sidoämne/Profilkurs Folkmusikprofil samt IE K1 
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Ensembleblock – Folkmusik 
 
Fastställd: UR 2003-09-17 
 
Inplacering i utbildningen 
 Kurs: G K1 - Musikaliska och pedagogiska färdigheter, Sidoämne/Profilkurs Folkmusikprofil 

samt IE K1 
 Variant/Inriktning: G Folkmusik och IE Folkmusik 
 Årskurs/termin: Gf Åk1 och 2 (samt i Åk3 och 4 i Sidoämne), IE samtliga med folkmusikin-

riktning 
 
Poängtal: Totalt 9p. (Åk1-4 2p, Åk5 1p.) 

Mål 
Efter genomgången delkurs ska den studerande 

– ha god förmåga i spel, sång och dans i såväl traditionella som nyare folkmusikensemblefor-
mer 

– ha genreförtrogenhet samt utvecklat förmågan till samspel inom folkmusikgenrens olika 
former för ensemblespel 

– utvecklat en god förståelse för folkmusikens uppförandepraxis och flexibilitet i ensembleut-
övning samt förmåga att omsätta dessa kunskaper inom användbarhetsområden som arbete 
i skola, enskilt pedagogiskt arbete och konstnärlig verksamhet. 

– ha god förståelse för de möjligheter och likheter som finns mellan till synes skilda musikstilar 
som folkmusik från olika länder, blues/rock och använda dessa erfarenheter inom den 
kommande yrkesrollen. 

– ha kunskap om olika sätt att komponera och arrangera för stora och små ensembler 
– ha färdigheter att kunna utföra såväl traditionell som nyskapande folkmusik på en tillfredstäl-

lande konstnärlig nivå, hitta beröringspunkter mellan folkmusik från olika delar av världen 
samt mellan folkmusiken och blues/rock/klassisk musik m.m. 

– ha färdigheter att självständigt framställa spelmaterial ur kända källor inom folkmusiken 
– kunna arrangera för såväl egen vald traditionell stil som i modern stil blandat med intryck 

från den egna tidens musik 
– på djupet studerat växelverkan mellan folkmusikens teori och praktik 
– ha utvecklat framträdandets grunder 
– ha kunskap om folkmusikforskning 

Innehåll 
– olika vokala traditioner - äldre former, typ vallmusik, balladtradition och kopplingar till vo-

kala former inom Norden 
– spelmansmusik - äldre skikt ca 1700-1850 
– spelmansmusik -yngre skikt ca 1850-1900 och framåt 
– jämförande studier av nordisk folkmusik 
– jämförande studier av europeisk folkmusik 
– jämförande studier av övrig folkmusik 
– transkription av äldre traditionsmaterial 
– improvisationsmöjligheter inom modal folkmusik 
– komposition i skilda stilar 
– begreppet world music 
– improvisation 
– ensemblespel och -ledning 



Utbildning: G Folkmusik/IE Folkmusik 

Delkursplan i G K1 - Musikaliska och pedagogiska färdigheter, 

Sidoämne/Profilkurs Folkmusikprofil samt IE K1 
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– självständiga arbeten i arrangering och komposition 
– planknings- och transkriptionsövningar 
– praktisk och teoretisk instrumentation 
– materialsökande 
– fältarbete i form av resor till olika arkiv och andra folkmusikinstitutioner 

Undervisningens genomförande 
Delkursen innehåller varierade arbetsformer som utvecklas i samverkan mellan lärare och stude-
rande med utgångspunkt från syfte och mål för K1 i samklang med delkursens mål och innehåll. 
Gästlärare ses som en viktig del av undervisningen inom ensemble och som en del av ämnets 
profilering. 

Examination 
Examination sker fortlöpande i samband med undervisningen och i form av redovisningar. Varje 
studerande skall leda framträdande vid redovisningstillfällen i slutet av terminen. 
Redovisningstillfällena har form av konserter som kan ha olika inriktning, t. ex. kyrkokonsert 
med lokala kyrkokörer, samverkan med olika spelmanslag, med rockmusiker i projektform eller 
med den egna gruppen eller andra utanför Musikhögskolan existerande ensembler. 
 
I examination av delkursen ingår även 

– skriftlig redovisning i form av arrangemang, kompositioner, kompositioner för skolbruk 
m.m. 

– inspelning av material som kan kompletteras med skrivet material 
 
Delkursen avslutas med ett slutarbete. Till denna produktion hör t.ex. material som studenten 
själv producerat, traditionellt material som bottnar i den egna traditionen och såväl traditionella 
som nyare instrumentkombinationer. Slutarbetet kan också innebära att leda repetitionsarbeten, 
producera textmaterial, eller samarbete med andra konstformer/genrer. 
Gästlärarbesöken är obligatoriska och lyder under samma regler vad gäller närvaro och examina-
tion som ensembleämnet i övrigt. 

Betygsgrader 
Som betyg används Godkänd eller Underkänd 

Kurslitteratur  
Kurslitteratur förtecknas på särskild lista. alt. se arbetsplan 

Delkursutvärdering  
Lärare och studerande väljer den form av utvärdering som lämpar sig bäst för delkursen. Detta 
kan ske som formativ (löpande) utvärdering där resultatet direkt kan påverka pågående undervis-
ning och skapa dialog om lärande mellan lärare och studerande och/eller summativ utvärdering 
som genomförs efter avslutad delkurs och kan vara skriftlig eller muntlig. Resultatet av en skrift-
lig utvärdering ska återkopplas till de studerande. 
Frågor kring mål, innehåll och undervisningsformer bör vara centrala. Viktiga synpunkter och 
erfarenheter från delkursutvärderingar ska tas upp i kursutvärderingen. Ansvaret för att utvärde-
ring kommer till stånd ligger hos undervisande lärare. Erfarenheter och synpunkter från utvärde-
ringen ska beaktas och följas upp i nästa års delkurs. 



Utbildning: G/G Folkmusik/IE Folkmusik 

Delkursplan i Sidoämne/G Profilkurs Musik med ungdomar – C och 

Gf Profilkurs Folkmusikprofil samt IE K2 och Sidoämne/Tillvalskurs 
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Ensembleblock med didaktisk inriktning – Folkmusik  
 
Fastställd: UR 2003-03-12 
 
Inplacering i utbildningen  
 Kurs: Sidoämne/G Profilkurs Musik med ungdomar – C, Gf Profilkurs Folkmusikprofil samt 

IE K2 och Sidoämne/Tillvalskurs 
 Variant/Inriktning: G/G Folkmusik/IE Folkmusik 
 Årskurs/termin: G Musik med ungdomar Åk4, Gf Åk3 och 4. IE Samtliga terminer 
 
Poängtal: Profilkurs Musik med ungdomar 3p, Profilkurs G Folkmusik 4p, IE totalt 9p.  
 
Delkursplanen används i tillämpliga delar inom Sidoämneskurserna Musik med ungdomar på G 
respektive Folkmusikprofil inom Gf-utbildningen 

Mål 
Efter genomgången delkurs ska den studerande ha 

– goda kunskaper i folkmusikaliskt ensemblemusicerande kopplat till olika problemställningar 
för skilda pedagogiska situationer inom klassrum-, instrumental- och ensembleundervisning 

– förståelse för folkmusikens uppförandepraxis och flexibilitet i ensembleutövning samt ha 
förmåga att använda denna kunskap inom skilda användbarhetsområden för arbete inom 
skola, enskilt pedagogiskt arbete och konstnärlig verksamhet 

– kunskap om olika sätt att komponera, arrangera och nivågradera material för stora och små 
ensembler dels utifrån studentens speltradition dels utifrån i huvudsak nordisk folkmusik 

– repertoarkännedom i folkliga melodier från såväl europeisk som utomeuropeisk folkmusik 
– förståelse för de möjligheter och likheter som finns mellan till synes skilda musikstilar som 

folkmusik från olika länder, blues/rock och använda dessa erfarenheter på ett positivt sätt 
inom skolarbetet 

– kompetens att leda ensembler i olika situationer 
– kunna leda och instruera folkmusikensembler på grundskola, i gymnasieskola och inom den 

frivilliga musikundervisningen 
– färdigheter att självständigt framställa spelmaterial ur kända källor inom folkmusiken 
– förmåga att sammankoppla kunskaper inom skilda områden som satslära, gehör, arrangering, 

media till hjälp för ett kommande yrkesliv 

Innehåll 
– ensemblespel och –ledning 
– självständiga arbeten i arrangering och –komposition i olika svårighetsgrad, med olika peda-

gogiska problemställningar för olika lärandesituationer 
– planknings- och transkriptionsövningar för framställande av pedagogiskt material 
– praktisk och teoretisk instrumentation 
– materialsökande 
– samarbete med kulturskolor i någon form där det egna arbetet/arrangemang kan prövas i rea-

listisk situation 
– pedagogiskt projekt (se särskild arbetsplan) 

Undervisningens genomförande 
Gruppundervisning/ensemble 



Utbildning: G/G Folkmusik/IE Folkmusik 

Delkursplan i Sidoämne/G Profilkurs Musik med ungdomar – C och 

Gf Profilkurs Folkmusikprofil samt IE K2 och Sidoämne/Tillvalskurs 
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Examination 
Examination sker fortlöpande i samband med undervisningen. Examination sker av undervisande 
lärare. I samband med terminernas avslutande redovisningar skall varje studerande leda framträ-
dande. Dessa kan ha olika form, med eller utan ensembler från kulturskolor, ungdomsensembler, 
spelemanslag alternativt med den egna gruppen eller andra utanför högskolan existerande en-
sembler. Dessutom skall varje student göra en: 

– skriftlig redovisning i form av arrangemang, kompositioner, kompositioner för skolbruk 
m.m. 

– inspelning av material som kan kompletteras med skrivet material som noter. Detta sker i 
samarbete mellan ensemble och mediadelkursen.  

Betygsgrader 
Som betyg används Godkänd eller Underkänd  

Kurslitteratur 
Kurslitteratur förtecknas på särskild lista. alt. se arbetsplan 

Delkursutvärdering  
Lärare och studerande väljer den form av utvärdering som lämpar sig bäst för delkursen. Detta 
kan ske som formativ (löpande) utvärdering där resultatet direkt kan påverka pågående undervis-
ning och skapa dialog om lärande mellan lärare och studerande och/eller summativ utvärdering 
som genomförs efter avslutad delkurs och kan vara skriftlig eller muntlig. Resultatet av en skrift-
lig utvärdering ska återkopplas till de studerande. 
Frågor kring mål, innehåll och undervisningsformer bör vara centrala. Viktiga synpunkter och 
erfarenheter från delkursutvärderingar ska tas upp i kursutvärderingen. Ansvaret för att utvärde-
ring kommer till stånd ligger hos undervisande lärare. Erfarenheter och synpunkter från utvärde-
ringen ska beaktas och följas upp i nästa års delkurs. 



Utbildning: G/IE Arr/Komp, Folkmusik, Jazz, Klassisk och Rock 

Delkursplan i Sidoämne/G Profilkurserna Musik med ungdomar, 

Rockmusikprofil och Folkmusikprofil samt IE Profilkurs 2 och Tillvalskurs 
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Musik och Samhälle: Genrespecifik inriktning  
 
Fastställd: UR 2003-09-17 
 
Inplacering i utbildningen 
 Kurs: Sidoämne/G Profilkurserna Musik med ungdomar, G Rockmusik, G Folkmusik,  

IE Profilkurs 2 och Tillvalskurs 
 Variant/Inriktning: G/IE (för Rytmik särskild delkursplan) 
 Årskurs/termin: G Åk3 alt. Åk4 alt. Åk3-4, IE Åk3 och 4 
 
Poängtal: G 1p/år, IE totalt 2p. 

Mål 
Efter genomgången delkurs ska den studerande ha fördjupade kunskaper om 

– genrens sociala, kulturella och historiska sammanhang 
– de viktigaste verken/stilarna/artisterna inom genren 

Innehåll 
– i delkursen behandlas mer ingående genrens historia i vid bemärkelse 
– specialisering/fördjupning inom något fält  
– litteraturstudier och repertoarlyssning inom ämnesområdet 

Undervisningens genomförande 
– föreläsningar/seminarier 
– enskilda arbeten och grupparbeten kan förekomma 

Examination 
– examination sker genom löpande bedömning samt skriftliga arbeten 
– även muntlig redovisning kan förekomma 

Betygsgrader 
Som betyg används Godkänd eller Underkänd 

Kurslitteratur 
Kurslitteratur förtecknas på särskild lista. alt. se arbetsplan 

Delkursutvärdering 
Lärare och studerande väljer den form av utvärdering som lämpar sig bäst för delkursen. Detta 
kan ske som formativ (löpande) utvärdering där resultatet direkt kan påverka pågående undervis-
ning och skapa dialog om lärande mellan lärare och studerande och/eller summativ utvärdering 
som genomförs efter avslutad delkurs och kan vara skriftlig eller muntlig. Resultatet av en skrift-
lig utvärdering ska återkopplas till de studerande. 
Frågor kring mål, innehåll och undervisningsformer bör vara centrala. Viktiga synpunkter och 
erfarenheter från delkursutvärderingar ska tas upp i kursutvärderingen. Ansvaret för att utvärde-
ring kommer till stånd ligger hos undervisande lärare. Erfarenheter och synpunkter från utvärde-
ringen ska beaktas och följas upp i nästa års delkurs. 
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Ämnesmetodik – Huvudinstrument G/Ga 
 
Fastställd: UR 2004-12-14 
 
Inplacering i utbildningen 
 Kurs: Sidoämne/Profilkurserna Huvudinstrument och ensemble, Rockmusikprofil, Folkmu-

sikprofil samt Tillval 
 Variant/Inriktning: G/Ga inom Profilkurs eller Tillvalskurs 
 Årskurs/termin: Åk3-/4 
 
Poängtal: 2p./läsår 

Mål 
Efter genomgången delkurs ska den studerande, ur ett didaktiskt perspektiv, ha 

– inhämtat kunskaper och färdigheter, pedagogiskt och metodiskt, för att kunna undervisa på 
sitt huvudinstrument på låg- och mellannivå; enskilt och i grupp 

– grundläggande kunskaper för att kunna skapa positiva lärandesituationer med elever på en 
grundläggande nivå 

– inhämtat grundläggande kunskaper om sång-/instrumentalpedagogens arbetsfält, arbetsupp-
gifter och olika funktioner 

– kompetens i att tillvarata elevers behov av att uttrycka sig konstnärligt och förmåga att stimu-
lera deras musicerande 

 
Delkursen skall även ge den studerande grundläggande kunskap om 

– strategier för planering, uppföljning och utvärdering av undervisning 
– hur elever fungerar individuellt och i grupp och hur man praktiskt kan utnyttja denna kun-

skap i sång-/instrumentalundervisningen 
– hur man skapar gemenskap och engagemang i sammusicerande 
– hur man anpassar sin undervisning efter elevernas behov och önskemål både när det gäller 

innehåll och arbetssätt 

Innehåll 

Instrumentalmetodik 
– lärarfärdigheter såsom att leda, instruera och kommunicera 
– studier av olika metoder och för olika åldersgrupper och färdighetsnivåer 
– granskning och bedömning av aktuella läromedel 
– framställning av eget elevanpassat undervisningsmaterial 
– övningsmetodik 
– tradition och förnyelse inom sång-/instrumentalundervisning 
– lektionsplanering, genomförande av lektion och utvärdering 
– grupp- och gehörsspelsmetodik 
– repertoar 
– instrumentalspelets ergonomiska aspekter 
– instrumentets konstruktion, funktion och skötsel 
– målsättningsfrågor, utvärdering, reflektioner och problemanalys 
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För sång tillkommer dessutom 
– kunskap om rösten; röstvård 
– röstterapeutiska övningar för tal och sång 
– olika röstlägen, röstkvaliteter och uttryckssätt 
– analys av röster 

Undervisningens genomförande 
Gruppundervisning. Arbetsformer utvecklas i samverkan mellan lärare och studerande med ut-
gångspunkt från övergripande mål. 

Examination 
Examination sker fortlöpande i samband med undervisningen och vid redovisningar. 
Aktivt deltagande i samtliga delkursmoment. Den studerande skall visa att han/hon tillgodogjort 
sig och kan tillämpa de metoder och moment som behandlats i delkursen. 

Betygsgrader 
Som betyg används Godkänd eller Underkänd. 

Kurslitteratur 
Kurslitteratur förtecknas på särskild lista (se arbetsplan). 

Delkursutvärdering 
Lärare och studerande väljer den form av utvärdering som lämpar sig bäst för delkursen. Detta 
kan ske som formativ (löpande) utvärdering där resultatet direkt kan påverka pågående undervis-
ning och skapa dialog om lärande mellan lärare och studerande och/eller summativ utvärdering 
som genomförs efter avslutad delkurs och kan vara skriftlig eller muntlig. Resultatet av en skrift-
lig utvärdering ska återkopplas till de studerande. 
Frågor kring mål, innehåll och undervisningsformer bör vara centrala. Viktiga synpunkter och 
erfarenheter från delkursutvärderingar ska tas upp i kursutvärderingen. Ansvaret för att utvärde-
ring kommer till stånd ligger hos undervisande lärare. Erfarenheter och synpunkter från utvärde-
ringen ska beaktas och följas upp i nästa års delkurs. 
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Verksamhetsförlagd utbildning – Huvudinstrument G/Ga 
 
Fastställd: UR 2004-12-14 
 
Inplacering i utbildningen 
 Kurs: Sidoämne/Profilkurserna Huvudinstrument och ensemble, Rockmusikprofil och Folk-

musikprofil samt Tillval 
 Variant/Inriktning: G/Ga 
 Årskurs/termin: Åk3-/4 
 
Poängtal: 2p./läsår 

Mål 
Efter genomgången delkurs ska den studerande självständigt och tillsammans med andra kunna 
planera, genomföra, dokumentera, utvärdera och utveckla undervisning. Den studerande ska ha 
skaffat sig erfarenhet av att undervisa inom sitt huvudämne samt kunna visa beredskap för att ta 
ansvar för elevers lärande och sin egen utveckling som lärare. Den studerande ska även ha kun-
skap om hur man planerar en verksamhet som innebär att elever och lärare utvecklar ömsesidig 
respekt utifrån genus-, jämställdhets-, jämlikhets- och interkulturella perspektiv. 
Efter delkursen ska den studerande kunna omsätta mål till pedagogisk verksamhet genom att i 
VFU och högskoleförlagd utbildning ha skaffat sig erfarenheter, kunskaper och värderingar som 
bidrar till en god förmåga att göra val av innehåll, arbetssätt och arbetsformer. 
Vidare ska den studerande ha tillägnat sig god kompetens i att reflektera över praktiska erfarenhe-
ter i relation till de teoretiska studierna. Genom förankringen i utbildningens övriga delkurser ska 
den studerande ha utvecklat ett vetenskapligt förhållningssätt till läraryrket. 

Innehåll 
– planering, genomförande och utvärdering av VFU på huvudinstrument eller i sång  
– tillämpning och anpassning av sina kunskaper vid undervisning på en grundläggande färdig-

hetsnivå 
– pedagogisk och metodisk handledning i samband med VFU 

Undervisningens genomförande 
Delkursen innehåller varierade arbetsformer. Dessa utvecklas med utgångspunkt i delkursens mål 
och innehåll i samverkan mellan lärare och studerande. 

Examination 
Examination sker fortlöpande i samband med VFU som utvärderas och godkänds av metodiklä-
rare och handledare tillsammans. 

Betygsgrader 
Som betyg används Godkänd eller Underkänd. 

Kurslitteratur 
Kurslitteratur förtecknas på särskild lista (se arbetsplan). 
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Delkursutvärdering 
Lärare och studerande väljer den form av utvärdering som lämpar sig bäst för delkursen. Detta 
kan ske som formativ (löpande) utvärdering där resultatet direkt kan påverka pågående undervis-
ning och skapa dialog om lärande mellan lärare och studerande och/eller summativ utvärdering 
som genomförs efter avslutad delkurs och kan vara skriftlig eller muntlig. Resultatet av en skrift-
lig utvärdering ska återkopplas till de studerande. 
Frågor kring mål, innehåll och undervisningsformer bör vara centrala. Viktiga synpunkter och 
erfarenheter från delkursutvärderingar ska tas upp i kursutvärderingen. Ansvaret för att utvärde-
ring kommer till stånd ligger hos undervisande lärare. Erfarenheter och synpunkter från utvärde-
ringen ska beaktas och följas upp i nästa års delkurs. 
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