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Arrangering	  och	  komposition	  1	  
Ämneslärarutbildning	  Gy,	  Ämne	  2	  	  

Inplacering	  i	  kurs	  
Arrangering, komposition och 
GeMu1:1 Kurskod:LAMF52 

Termin	   5 

Beslutad	  av	  UN	  den	   2014-06-11 

Mål	  
Efter	  avslutad	  kurs	  skall	  den	  studerande	  

− visa	  grundläggande	  färdigheter	  inom	  arrangering/komposition,	  harmonik,	  formanalys,	  
satsteknik	  och	  kompositionstekniker.	  

− visa	  grundläggande	  förståelse	  för	  form	  i	  sitt	  komponerande/arrangerande.	  
− visa	  grundläggande	  kunskaper	  i	  harmonisering	  av	  visa/konstmusik.	  
− visa	  grundläggande	  kunskaper	  i	  instrumentkännedom	  

Kursinnehåll	  
Undervisningen	  bedrivs	  i	  form	  av	  enskilda	  lektioner.	  
Gästlärare	  och	  workshops	  kan	  förekomma.	  
Fortlöpande	  examination	  blandas	  med	  skriftliga	  redovisningar	  såsom	  
arrangemang/kompositioner	  samt	  analysuppgifter.	  

Undervisning	  och	  examination	  
Undervisningen	  bedrivs	  i	  form	  av	  enskilda	  lektioner.	  
Gästlärare	  och	  workshops	  kan	  förekomma.	  
Fortlöpande	  examination	  blandas	  med	  skriftliga	  redovisningar	  såsom	  
arrangemang/kompositioner	  samt	  analysuppgifter.	  

Litteratur	  och	  övriga	  läromedel	  
Kurslitteratur	  förtecknas	  på	  särskild	  lista	  (se	  arbetsplan)	  

Delkursutvärdering	  
Delkursen	  utvärderas	  formativt	  och	  till	  vissa	  delar	  summativt	  vid	  kursens	  slut.	  
Övergripande	  frågor	  kring	  mål,	  kursinnehåll,	  samarbets-‐	  och	  undervisningsformer	  bör	  
vara	  centrala.	  Viktiga	  synpunkter	  och	  erfarenheter	  från	  delkursutvärderingar	  ska	  tas	  
upp	  i	  kursutvärderingen.	  Erfarenheter	  och	  synpunkter	  från	  utvärderingen	  ska	  beaktas	  
och	  följas	  upp	  i	  nästa	  års	  kurs.	  
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Arrangering	  och	  komposition	  1	  
Ämneslärarutbildning	  Gy,	  Ämne	  2	  	  

Inplacering	  i	  kurs	  
Arrangering, komposition och 
GeMu1:2 Kurskod: LAMF62 

Termin	   6 

Beslutad	  av	  UN	  den	   2014-06-11 

Mål 
Efter	  avslutad	  kurs	  skall	  den	  studerande	  

− visa	  goda	  färdigheter	  inom	  arrangering/komposition,	  harmonik,	  formanalys,	  satsteknik	  
och	  kompositionstekniker.	  

− visa	  god	  förståelse	  för	  form	  i	  sitt	  komponerande/arrangerande.	  
− visa	  goda	  kunskaper	  i	  harmonisering	  av	  jazz/konstmusik.	  
− visa	  goda	  kunskaper	  i	  instrumentkännedom.	  

Kursinnehåll 
− analys/studier	  av	  befintliga	  arrangemang	  och	  kompositioner.	  
− studier	  av	  harmonik/komposition/arrangeringstekniker	  inom	  visa/konstmusik.	  
− studier	  av	  metoder	  för	  analys	  av	  kompositioner/arrangemang.	  
− arrangering/komposition.	  	  

Undervisning och examination 
Undervisningen	  bedrivs	  i	  form	  av	  enskilda	  lektioner	  
Gästlärare	  och	  workshops	  kan	  förekomma	  
Fortlöpande	  examination	  blandas	  med	  skriftliga	  redovisningar	  såsom	  
arrangemang/kompositioner	  samt	  analysuppgifter	  

Litteratur	  och	  övriga	  läromedel	  
Kurslitteratur	  förtecknas	  på	  särskild	  lista	  (se	  arbetsplan)	  

Delkursutvärdering	  
Delkursen	  utvärderas	  formativt	  och	  till	  vissa	  delar	  summativt	  vid	  kursens	  slut.	  
Övergripande	  frågor	  kring	  mål,	  kursinnehåll,	  samarbets-‐	  och	  undervisningsformer	  bör	  
vara	  centrala.	  Viktiga	  synpunkter	  och	  erfarenheter	  från	  delkursutvärderingar	  ska	  tas	  
upp	  i	  kursutvärderingen.	  Erfarenheter	  och	  synpunkter	  från	  utvärderingen	  ska	  beaktas	  
och	  följas	  upp	  i	  nästa	  års	  kurs.	  
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Arrangering	  och	  komposition	  1	  
Ämneslärarutbildning	  Gy,	  Ämne	  2	  	  

Inplacering	  i	  kurs	  
Arrangering, komposition och 
GeMu 1:3 Kurskod: LAMF72 

Termin	   7 

Beslutad	  av	  UN	  den	   2014-06-11 

Mål 
Efter	  avslutad	  kurs	  skall	  den	  studerande	  
	  

− ha	  utvecklat	  ett	  medvetet	  personligt	  tonspråk	  med	  tydlig	  förankring	  i	  det	  egna	  skapandet	  
− samt	  skapat	  minst	  ett	  större	  verk/arrangemang	  (inom	  valfri	  genre)	  med	  förankring	  i	  det	  
egna	  skapandet	  

− ha tillägnat sig en god kunskapsnivå inom det musikaliska hantverket genom medvetenhet om 
olika parametrars betydelse 

− ha tillägnat sig en god kunskapsnivå när det gäller olika arrangeringstekniker samt god 
kännedom om kompositionstekniker, i ett historiskt perspektiv 

− visa god förmåga att kommunicera information, idéer, problem och lösningar med olika 
målgrupper. 

Kursinnehåll 
− analys/studier	  av	  befintliga	  arrangemang	  och	  kompositioner.	  
− studier	  av	  harmonik/komposition/arrangeringstekniker	  inom	  varierade	  genrer	  
− studier	  av	  metoder	  för	  analys	  av	  kompositioner/arrangemang.	  
− arrangering/komposition.	  	  

Undervisning och examination 
Undervisningen	  bedrivs	  i	  form	  av	  enskilda	  lektioner	  
Gästlärare	  och	  workshops	  kan	  förekomma	  
Fortlöpande	  examination	  blandas	  med	  skriftliga	  redovisningar	  såsom	  
arrangemang/kompositioner	  samt	  analysuppgifter	  

Litteratur	  och	  övriga	  läromedel	  
Kurslitteratur	  förtecknas	  på	  särskild	  lista	  (se	  arbetsplan)	  

Delkursutvärdering	  
Delkursen	  utvärderas	  formativt	  och	  till	  vissa	  delar	  summativt	  vid	  kursens	  slut.	  
Övergripande	  frågor	  kring	  mål,	  kursinnehåll,	  samarbets-‐	  och	  undervisningsformer	  bör	  
vara	  centrala.	  Viktiga	  synpunkter	  och	  erfarenheter	  från	  delkursutvärderingar	  ska	  tas	  
upp	  i	  kursutvärderingen.	  Erfarenheter	  och	  synpunkter	  från	  utvärderingen	  ska	  beaktas	  
och	  följas	  upp	  i	  nästa	  års	  kurs.	  
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Arrangering	  och	  komposition	  2	  
Ämneslärarutbildning	  Gy,	  Ämne	  2	  	  

Inplacering	  i	  kurs	  
Arrangering, komposition och 
GeMu2:1 Kurskod:LAMF57 

Termin	   5 

Beslutad	  av	  UN	  den	   2014-06-11 

Mål	  
Efter	  avslutad	  kurs	  skall	  den	  studerande	  

− visa	  grundläggande	  färdigheter	  inom	  arrangering/komposition,	  harmonik,	  formanalys,	  
satsteknik	  och	  kompositionstekniker.	  

− visa	  grundläggande	  förståelse	  för	  form	  i	  sitt	  komponerande/arrangerande.	  
− visa	  grundläggande	  kunskaper	  i	  harmonisering	  av	  visa/konstmusik.	  
− visa	  grundläggande	  kunskaper	  i	  instrumentkännedom	  

Kursinnehåll	  
− repetition	  av	  grundläggande	  satstekniska	  moment.	  
− analys/studier	  av	  befintliga	  arrangemang	  och	  kompositioner	  
− studier	  av	  harmonik/komposition/arrangeringstekniker	  inom	  visa/konstmusik.	  
− studier	  av	  olika	  analyssystem,	  t	  ex	  funktions-‐	  och	  ackordbetckningar	  samt	  metoder	  för	  
analys	  av	  kompositioner/arrangemang.	  

− arrangering/komposition	  	  

Undervisning	  och	  examination	  
Undervisningen	  bedrivs	  i	  form	  av	  enskilda	  lektioner.	  
Gästlärare	  och	  workshops	  kan	  förekomma.	  
Fortlöpande	  examination	  blandas	  med	  längre	  skriftliga	  redovisningar	  såsom	  
arrangemang/kompositioner	  samt	  analysuppgifter.	  

Betyg	  
Vid	  bedömning	  används	  något	  av	  betygen	  Godkänd	  eller	  Underkänd.	  	  

Litteratur	  och	  övriga	  läromedel	  
Kurslitteratur	  förtecknas	  på	  särskild	  lista	  (se	  arbetsplan)	  

Delkursutvärdering	  
Delkursen	  utvärderas	  formativt	  och	  till	  vissa	  delar	  summativt	  vid	  kursens	  slut.	  
Övergripande	  frågor	  kring	  mål,	  kursinnehåll,	  samarbets-‐	  och	  undervisningsformer	  bör	  
vara	  centrala.	  Viktiga	  synpunkter	  och	  erfarenheter	  från	  delkursutvärderingar	  ska	  tas	  
upp	  i	  kursutvärderingen.	  Erfarenheter	  och	  synpunkter	  från	  utvärderingen	  ska	  beaktas	  
och	  följas	  upp	  i	  nästa	  års	  kurs.	  
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Arrangering	  och	  komposition	  2	  
Ämneslärarutbildning	  Gy,	  Ämne	  2	  	  

Inplacering	  i	  kurs	  
Arrangering, komposition och 
GeMu2:2 Kurskod: LAMF67 

Termin	   6 

Beslutad	  av	  UN	  den	   2014-06-11 

Mål	  
Efter avslutad kurs skall den studerande 

− visa	  goda	  färdigheter	  inom	  arrangering/komposition,	  harmonik,	  formanalys,	  satsteknik	  
och	  kompositionstekniker.	  

− visa	  god	  förståelse	  för	  form	  i	  sitt	  komponerande/arrangerande.	  
− visa	  goda	  kunskaper	  i	  harmonisering	  av	  jazz/konstmusik.	  
− visa	  goda	  kunskaper	  i	  instrumentkännedom	  

Kursinnehåll 
− analys/studier	  av	  befintliga	  arrangemang	  och	  kompositioner	  
− studier	  av	  harmonik/komposition/arrangeringstekniker	  inom	  jazz/konstmusik.	  
− studier	  av	  olika	  analyssystem,	  t	  ex	  stegteori-‐	  och	  ackordbeteckningar	  samt	  metoder	  för	  
analys	  av	  kompositioner/arrangemang.	  

− arrangering/komposition	  	  

Undervisning	  och	  examination	  
Undervisningen	  bedrivs	  i	  form	  av	  enskilda	  lektioner.	  
Gästlärare	  och	  workshops	  kan	  förekomma.	  
Fortlöpande	  examination	  blandas	  med	  längre	  skriftliga	  redovisningar	  såsom	  
arrangemang/kompositioner	  samt	  analysuppgifter.	  

Betyg	  
Vid	  bedömning	  används	  något	  av	  betygen	  Godkänd	  eller	  Underkänd.	  	  

Litteratur	  och	  övriga	  läromedel	  
Kurslitteratur	  förtecknas	  på	  särskild	  lista	  (se	  arbetsplan)	  

Delkursutvärdering	  
Delkursen	  utvärderas	  formativt	  och	  till	  vissa	  delar	  summativt	  vid	  kursens	  slut.	  
Övergripande	  frågor	  kring	  mål,	  kursinnehåll,	  samarbets-‐	  och	  undervisningsformer	  bör	  
vara	  centrala.	  Viktiga	  synpunkter	  och	  erfarenheter	  från	  delkursutvärderingar	  ska	  tas	  
upp	  i	  kursutvärderingen.	  Erfarenheter	  och	  synpunkter	  från	  utvärderingen	  ska	  beaktas	  
och	  följas	  upp	  i	  nästa	  års	  kurs.	  
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Arrangering	  och	  komposition	  2	  
Ämneslärarutbildning	  Gy,	  Ämne	  2	  	  

Inplacering	  i	  kurs	  
Arrangering, komposition och 
GeMu 2:3 Kurskod: LAMF77 

Termin	   7 

Beslutad	  av	  UN	  den	   2014-06-11 

Mål 
Efter	  avslutad	  kurs	  skall	  den	  studerande	  
	  

− ha	  utvecklat	  ett	  medvetet	  personligt	  tonspråk	  med	  tydlig	  förankring	  i	  det	  egna	  skapandet	  
− skapat	  minst	  ett	  större	  verk/arrangemang	  (inom	  valfri	  genre)	  med	  förankring	  i	  det	  egna	  
skapandet	  och	  i	  samband	  med	  detta	  visat	  stor	  självständighet	  i	  arbetet	  med	  att	  genomföra	  
denna	  process	  

− ha	  tillägnat	  sig	  en	  god	  kunskapsnivå	  inom	  det	  musikaliska	  hantverket	  genom	  medvetenhet	  
om	  olika	  parametrars	  betydelse	  

− 	  ha	  tillägnat	  sig	  en	  god	  kunskapsnivå	  när	  det	  gäller	  olika	  arrangeringstekniker	  samt	  god	  
kännedom	  om	  kompositionstekniker,	  i	  ett	  historiskt	  perspektiv 

− visa god förmåga att kommunicera information, idéer, problem och lösningar med olika 
målgrupper. 

Kursinnehåll 
− analys/studier	  av	  befintliga	  arrangemang	  och	  kompositioner.	  
− studier	  av	  harmonik/komposition/arrangeringstekniker	  inom	  varierade	  genrer	  
− studier	  av	  metoder	  för	  analys	  av	  kompositioner/arrangemang.	  
− arrangering/komposition.	  	  

Undervisning och examination 
Undervisningen	  bedrivs	  i	  form	  av	  enskilda	  lektioner	  
Gästlärare	  och	  workshops	  kan	  förekomma	  
Fortlöpande	  examination	  blandas	  med	  skriftliga	  redovisningar	  såsom	  
arrangemang/kompositioner	  samt	  analysuppgifter	  

Litteratur	  och	  övriga	  läromedel	  
Kurslitteratur	  förtecknas	  på	  särskild	  lista	  (se	  arbetsplan)	  

Delkursutvärdering	  
Delkursen	  utvärderas	  formativt	  och	  till	  vissa	  delar	  summativt	  vid	  kursens	  slut.	  
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Form	  och	  strukturanalys	  
Ämneslärarutbildning	  Gy,	  Ämne	  2	  	  

Inplacering	  i	  kurs	  
Arrangering, komposition och 
GeMu1:1, 1:2, 2:1, 2:2 

Kurskod:LAMF52, 
LAMF62,LAMF57, LAMF67  

Termin	   5,6 

Beslutad	  av	  UN	  den	   2014-06-11 

Mål	  	  
Efter	  termin	  5	  skall	  den	  studerande	  	  

− god	  kännedom	  om	  grundläggande	  metoder	  för	  musikalisk	  form-‐	  och	  strukturanalys	  från	  
Barock	  till	  den	  tidiga	  Romantiken	  

− förvärvat	  goda	  kunskaper	  om	  olika	  musikaliska	  stilar	  och	  deras	  kulturhistoriska	  
sammanhang	  inom	  dessa	  epoker	  

− uppnått	  god	  färdighet	  i	  strukturlyssning	  

Efter	  termin	  6	  skall	  den	  studerande	  	  
− god	  kännedom	  om	  grundläggande	  metoder	  för	  musikalisk	  form-‐	  och	  strukturanalys	  från	  
1800-‐tal	  till	  nutid	  

− förvärvat	  goda	  kunskaper	  om	  olika	  musikaliska	  stilar	  och	  deras	  kulturhistoriska	  
sammanhang	  inom	  dessa	  epoker	  

− uppnått	  god	  färdighet	  i	  strukturlyssning	  
− utvecklat	  metodiska	  insikter	  för	  undervisning	  i	  ämnet	  

Kursinnehåll	  
Studier	  i	  formlära	  och	  strukturanalys	  i	  musik	  från	  barock	  till	  nutid.	  

Undervisning	  och	  examination	  
Undervisningen	  bedrivs	  i	  form	  av	  föreläsningar	  och	  seminarier.	  Examination	  i	  form	  av	  
muntliga	  och	  skriftliga	  redovisningar	  

Betyg	  
Vid	  bedömning	  används	  något	  av	  betygen	  Godkänd	  eller	  Underkänd.	  	  

Litteratur	  och	  övriga	  läromedel	  
Kurslitteratur	  förtecknas	  på	  särskild	  lista	  (se	  arbetsplan)	  

Delkursutvärdering	  
Delkursen	  utvärderas	  formativt	  och	  till	  vissa	  delar	  summativt	  vid	  kursens	  slut.	  
Övergripande	  frågor	  kring	  mål,	  kursinnehåll,	  samarbets-‐	  och	  undervisningsformer	  bör	  
vara	  centrala.	  Viktiga	  synpunkter	  och	  erfarenheter	  från	  delkursutvärderingar	  ska	  tas	  
upp	  i	  kursutvärderingen.	  Erfarenheter	  och	  synpunkter	  från	  utvärderingen	  ska	  beaktas	  
och	  följas	  upp	  i	  nästa	  års	  kurs.	  
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Gehör	  	  
Ämneslärarutbildning	  Gy,	  Ämne	  2	  	  

Inplacering	  i	  kurs	  
Arrangering, komposition och 
GeMu1:3, 2:3 Kurskod: LAMF72, LAMF77 

Termin	   7 

Beslutad	  av	  UN	  den	   2014-06-11 

Mål	  	  
Efter	  termin	  7	  skall	  den	  studerande	  	  

− skaffat	  sig	  god	  kunskap	  om	  och	  uppvisat	  god	  förmåga	  att	  uppfatta	  och	  memorera,	  notera	  
och	  beskriva	  musikaliska	  förlopp	  

− fördjupat	  sin	  förmåga	  att,	  inom	  olika	  genrer,	  omsätta	  klingande	  och	  noterade	  förlagor	  i	  
eget	  musicerande	  

− fördjupat	  sin	  förmåga	  att	  omsätta	  klingande	  förlagor	  i	  musikalisk	  notation	  

Kursinnehåll	  
− Plankningsövningar	  inom	  varierade	  genrer	  	  
− Praktiska	  gehörsövningar	  i	  melodik,	  rytmik	  och	  harmonik	  

Undervisning	  och	  examination	  
Undervisningen	  bedrivs	  i	  form	  av	  gruppundervisning.	  
Fortlöpande	  examination	  blandas	  med	  skriftliga	  redovisningar	  såsom	  plankningar,	  
analysuppgifter	  mm.	  

Betyg	  
Vid	  bedömning	  används	  något	  av	  betygen	  Godkänd	  eller	  Underkänd.	  	  

Litteratur	  och	  övriga	  läromedel	  
Kurslitteratur	  förtecknas	  på	  särskild	  lista	  (se	  arbetsplan)	  

Delkursutvärdering	  
Delkursen	  utvärderas	  formativt	  och	  till	  vissa	  delar	  summativt	  vid	  kursens	  slut.	  
Övergripande	  frågor	  kring	  mål,	  kursinnehåll,	  samarbets-‐	  och	  undervisningsformer	  bör	  
vara	  centrala.	  Viktiga	  synpunkter	  och	  erfarenheter	  från	  delkursutvärderingar	  ska	  tas	  
upp	  i	  kursutvärderingen.	  Erfarenheter	  och	  synpunkter	  från	  utvärderingen	  ska	  beaktas	  
och	  följas	  upp	  i	  nästa	  års	  kurs.	  
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Gemensam	  lektion	  1	  
Ämneslärarutbildning	  Gy,	  Ämne	  2	  	  

Inplacering	  i	  kurs	  
Arrangering, komposition och 
GeMu1:1 Kurskod:LAMF52  

Termin	   5 

Beslutad	  av	  UN	  den	   2014-06-11 

Mål	  
Efter	  avslutad	  kurs	  skall	  den	  studerande	  

− visa	  grundläggande	  kunskaper	  i	  instrumentation	  för	  några	  av	  de	  vanligaste	  	  
− klassiska	  instrumentbesättningarna.	  	  
− visa	  grundläggande	  kunskaper	  i	  harmonisering	  av	  visa/konstmusik.	  
− ha	  kännedom	  om	  orkesterinstrumentens	  funktion,	  omfång	  	  
och	  tekniska	  möjligheter.	  	  

− visa	  grundläggande	  färdigheter	  i	  partiturläsning	  

Kursinnehåll	  
− studier	  av	  harmonik/komposition/arrangeringsteknik	  inom	  visa/konstmusik.	  
− studier	  av	  olika	  analyssystem,	  t	  ex	  funktions-‐	  och	  ackordanalys	  samt	  metoder	  för	  analys	  av	  
kompositioner/arrangemang.	  

− satstekniska	  moment.	  	  
− studier	  av	  orkesterinstrumentens	  funktion,	  omfång	  och	  tekniska	  möjligheter.	  	  
− instrumentationsstudium	  där	  det	  bland	  annat	  ingår	  idiomatiska	  texturer	  för	  stråkar,	  
träblåsare,	  brass	  och	  slagverk.	  	  

− arrangering	  för	  stråkkvartett	  
− symfonisk	  orkestrering	  i	  wienklassisk	  stil.	  

Undervisning	  och	  examination	  
Undervisningen	  bedrivs	  i	  form	  av	  gruppundervisning.	  
Gästlärare	  och	  workshops	  kan	  förekomma.	  
Fortlöpande	  examination	  blandas	  med	  skriftliga	  redovisningar.	  

Betyg	  
Vid	  bedömning	  används	  något	  av	  betygen	  Godkänd	  eller	  Underkänd.	  	  

Litteratur	  och	  övriga	  läromedel	  
Kurslitteratur	  förtecknas	  på	  särskild	  lista	  (se	  arbetsplan)	  

Delkursutvärdering	  
Delkursen	  utvärderas	  formativt	  och	  till	  vissa	  delar	  summativt	  vid	  kursens	  slut.	  
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Övergripande	  frågor	  kring	  mål,	  kursinnehåll,	  samarbets-‐	  och	  undervisningsformer	  bör	  
vara	  centrala.	  Viktiga	  synpunkter	  och	  erfarenheter	  från	  delkursutvärderingar	  ska	  tas	  
upp	  i	  kursutvärderingen.	  Erfarenheter	  och	  synpunkter	  från	  utvärderingen	  ska	  beaktas	  
och	  följas	  upp	  i	  nästa	  års	  kurs.	  
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Gemensam	  lektion	  1	  
Ämneslärarutbildning	  Gy,	  Ämne	  2	  	  

Inplacering	  i	  kurs	  
Arrangering, komposition och 
GeMu 1:2 Kurskod: LAMF62  

Termin	   6 

Beslutad	  av	  UN	  den	   2014-06-11 

Mål	  
Efter	  avslutad	  kurs	  skall	  den	  studerande	  

− visa	  goda	  kunskaper	  i	  instrumentation	  för	  några	  av	  de	  vanligaste	  	  
”klassiska”	  instrumentbesättningarna	  

− visa	  goda	  kunskaper	  i	  harmonisering	  av	  konstmusik/jazz	  
− ha	  god	  kännedom	  om	  orkesterinstrumentens	  funktion,	  omfång	  	  
och	  tekniska	  möjligheter	  inom	  såväl	  konstmusik	  som	  jazz	  	  

− visa	  goda	  färdigheter	  i	  partiturläsning	  
	  

Kursinnehåll	  
− studier	  av	  harmonik/komposition/arrangeringsteknik	  inom	  jazz/konstmusik	  
− studier	  av	  olika	  analyssystem,	  t	  ex	  steganalys-‐	  och	  ackordbeteckningar	  samt	  
satstekniska	  moment	  	  

− instrumentationsstudium	  där	  idiomatiska	  texturer	  för	  tex	  stråkar,	  träblås,	  brass	  slagverk	  
och	  olika	  typer	  av	  kompinstrument	  ingår	  	  	  

− kortare	  orkestreringsuppgift	  i	  romantisk	  eller	  impressionistisk	  stil	  
− kortare	  kompositioner/arrangemang	  för	  jazzensemble	  

Undervisning	  och	  examination	  
Undervisningen bedrivs i form av gruppundervisning. 
Gästlärare och workshops kan förekomma. 
Fortlöpande examination blandas med muntliga och skriftliga redovisningar  

Betyg	  
Vid	  bedömning	  används	  något	  av	  betygen	  Godkänd	  eller	  Underkänd.	  	  

Litteratur	  och	  övriga	  läromedel	  
Kurslitteratur	  förtecknas	  på	  särskild	  lista	  (se	  arbetsplan)	  

Delkursutvärdering	  
Delkursen	  utvärderas	  formativt	  och	  till	  vissa	  delar	  summativt	  vid	  kursens	  slut.	  
Övergripande	  frågor	  kring	  mål,	  kursinnehåll,	  samarbets-‐	  och	  undervisningsformer	  bör	  
vara	  centrala.	  Viktiga	  synpunkter	  och	  erfarenheter	  från	  delkursutvärderingar	  ska	  tas	  



	   13	  

upp	  i	  kursutvärderingen.	  Erfarenheter	  och	  synpunkter	  från	  utvärderingen	  ska	  beaktas	  
och	  följas	  upp	  i	  nästa	  års	  kurs.	  
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Gemensam	  lektion	  2	  
Ämneslärarutbildning	  Gy,	  Ämne	  2	  	  

Inplacering	  i	  kurs	  
Arrangering, komposition och 
GeMu2:1 Kurskod:LAMF57  

Termin	   5 

Beslutad	  av	  UN	  den	   2014-06-11 
	  

Mål	  
Efter	  avslutad	  kurs	  skall	  den	  studerande	  

− visa	  grundläggande	  kunskaper	  i	  instrumentation	  för	  några	  av	  de	  vanligaste	  	  
klassiska	  instrumentbesättningarna	  

− visa	  grundläggande	  kunskaper	  i	  harmonisering	  av	  visa/konstmusik	  
− visa	  grundläggande	  kunskaper	  i	  funktions-‐	  och	  ackordanalys	  
− ha	  kännedom	  om	  orkesterinstrumentens	  funktion,	  omfång	  	  

 och tekniska möjligheter  
− visa	  grundläggande	  färdigheter	  i	  partiturläsning	  
	  

Kursinnehåll	  
− studier	  av	  harmonik/komposition/arrangeringsteknik	  inom	  visa/konstmusik	  
− studier	  av	  olika	  analyssystem,	  t	  ex	  funktions-‐	  och	  ackordanalys	  	  
− repetition av grundläggande satstekniska moment  
− studier av orkesterinstrumentens funktion, omfång och tekniska möjligheter  
− instrumentationsstudium där det bland annat ingår idiomatiska texturer för stråkar, träblåsare, 

och brass  
− symfonisk orkestrering i wienklassisk stil 

Undervisning	  och	  examination	  
Undervisningen	  bedrivs	  i	  form	  av	  gruppundervisning.	  
Gästlärare	  och	  workshops	  kan	  förekomma.	  
Fortlöpande	  examination	  blandas	  med	  skriftliga	  redovisningar.	  

Betyg	  
Vid	  bedömning	  används	  något	  av	  betygen	  Godkänd	  eller	  Underkänd.	  	  

Litteratur	  och	  övriga	  läromedel	  
Kurslitteratur	  förtecknas	  på	  särskild	  lista	  (se	  arbetsplan)	  
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Delkursutvärdering	  
Delkursen	  utvärderas	  formativt	  och	  till	  vissa	  delar	  summativt	  vid	  kursens	  slut.	  
Övergripande	  frågor	  kring	  mål,	  kursinnehåll,	  samarbets-‐	  och	  undervisningsformer	  bör	  
vara	  centrala.	  Viktiga	  synpunkter	  och	  erfarenheter	  från	  delkursutvärderingar	  ska	  tas	  
upp	  i	  kursutvärderingen.	  Erfarenheter	  och	  synpunkter	  från	  utvärderingen	  ska	  beaktas	  
och	  följas	  upp	  i	  nästa	  års	  kurs.	  
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Gemensam	  lektion	  2	  
Ämneslärarutbildning	  Gy,	  Ämne	  2	  	  

Inplacering	  i	  kurs	  
Arrangering, komposition och 
GeMu 2:2 Kurskod: LAMF67  

Termin	   6 

Beslutad	  av	  UN	  den	   2014-06-11 

Mål	  
Efter	  avslutad	  kurs	  skall	  den	  studerande	  

− visa	  goda	  kunskaper	  i	  instrumentation	  för	  några	  av	  de	  vanligaste	  	  
”klassiska”	  instrumentbesättningarna	  	  

− visa	  goda	  kunskaper	  i	  harmonisering	  av	  konstmusik/jazz	  
− ha	  god	  kännedom	  om	  orkesterinstrumentens	  funktion,	  omfång	  	  
och	  tekniska	  möjligheter	  inom	  såväl	  konstmusik	  som	  jazz	  	  

− visa	  goda	  färdigheter	  i	  partiturläsning	  

Kursinnehåll	  
− studier	  av	  harmonik/komposition/arrangeringsteknik	  inom	  jazz/konstmusik	  
− studier	  av	  olika	  analyssystem,	  t	  ex	  stegteori-‐	  och	  ackordbeteckningar	  samt	  
satstekniska	  moment	  	  

− instrumentationsstudium	  där	  idiomatiska	  texturer	  för	  tex	  stråkar,	  träblås,	  brass,	  slagverk	  
och	  olika	  typer	  av	  kompinstrument	  ingår	  	  	  

− kortare	  orkestreringsuppgift	  i	  romantisk	  eller	  impressionistisk	  stil	  
− kortare	  kompositioner/arrangemang	  för	  jazzensemble	  

Undervisning	  och	  examination	  
Undervisningen	  bedrivs	  i	  form	  av	  gruppundervisning.	  
Gästlärare	  och	  workshops	  kan	  förekomma.	  
Fortlöpande	  examination	  blandas	  med	  muntliga	  och	  skriftliga	  redovisningar	  	  

Betyg	  
Vid	  bedömning	  används	  något	  av	  betygen	  Godkänd	  eller	  Underkänd.	  	  

Litteratur	  och	  övriga	  läromedel	  
Kurslitteratur	  förtecknas	  på	  särskild	  lista	  (se	  arbetsplan)	  

Delkursutvärdering	  
Delkursen	  utvärderas	  formativt	  och	  till	  vissa	  delar	  summativt	  vid	  kursens	  slut.	  
Övergripande	  frågor	  kring	  mål,	  kursinnehåll,	  samarbets-‐	  och	  undervisningsformer	  bör	  
vara	  centrala.	  Viktiga	  synpunkter	  och	  erfarenheter	  från	  delkursutvärderingar	  ska	  tas	  
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upp	  i	  kursutvärderingen.	  Erfarenheter	  och	  synpunkter	  från	  utvärderingen	  ska	  beaktas	  
och	  följas	  upp	  i	  nästa	  års	  kurs.	  
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Gemensam	  lektion	  2	  
Ämneslärarutbildning	  Gy,	  Ämne	  2	  	  

Inplacering	  i	  kurs	  
Arrangering, komposition och 
GeMu 2:3 Kurskod: LAMF77  

Termin	   7 

Beslutad	  av	  UN	  den	   2014-06-11 

Mål	  
Efter	  avslutad	  kurs	  skall	  den	  studerande	  

− ha	  tillägnat	  sig	  en	  mycket	  god	  kunskapsnivå	  inom	  det	  musikaliska	  hantverket	  genom	  
medvetenhet	  av	  olika	  parametrars	  betydelse	  

− visa	  goda	  färdigheter	  i	  partiturläsning	  
− visa förmåga att kommunicera information, idéer, problem och lösningar med olika målgrupper 

i olika musikaliska situationer.	  
	  

Kursinnehåll 
− analys/studier	  av	  befintliga	  arrangemang	  och	  kompositioner	  i	  relevans	  av	  vald	  
fördjupning	  	  

− studier	  av	  harmonik/komposition/arrangeringstekniker	  inom	  varierade	  genrer	  
− studier	  av	  metoder	  för	  analys	  av	  kompositioner/arrangemang.	  
− arrangering/komposition.	  	  

Undervisning	  och	  examination	  
Undervisningen bedrivs i form av gruppundervisning. 
Fortlöpande examination blandas med muntliga och skriftliga redovisningar  

Betyg	  
Vid	  bedömning	  används	  något	  av	  betygen	  Godkänd	  eller	  Underkänd.	  	  

Litteratur	  och	  övriga	  läromedel	  
Kurslitteratur	  förtecknas	  på	  särskild	  lista	  (se	  arbetsplan)	  

Delkursutvärdering	  
Delkursen	  utvärderas	  formativt	  och	  till	  vissa	  delar	  summativt	  vid	  kursens	  slut.	  
Övergripande	  frågor	  kring	  mål,	  kursinnehåll,	  samarbets-‐	  och	  undervisningsformer	  bör	  
vara	  centrala.	  Viktiga	  synpunkter	  och	  erfarenheter	  från	  delkursutvärderingar	  ska	  tas	  
upp	  i	  kursutvärderingen.	  Erfarenheter	  och	  synpunkter	  från	  utvärderingen	  ska	  beaktas	  
och	  följas	  upp	  i	  nästa	  års	  kurs.	  
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Kontrapunkt	  och	  instrumentation	  
Ämneslärarutbildning	  Gy,	  Ämne	  2	  	  

Inplacering	  i	  kurs	  
Arrangering, komposition och 
GeMu2:1, 2:2 Kurskod:LAMF57, LAMF67,  

Termin	   5,6 

Beslutad	  av	  UN	  den	   2014-06-11 

Mål	  	  
Efter	  avslutad	  delkurs	  skall	  den	  studerande	  	  

− skaffat	  sig	  kunskaper	  i	  kontrapunkt,	  företrädesvis	  inom	  1500-‐talets	  vokalpolyfoni	  och	  
instrumentalpolyfoni	  från	  perioden	  sent	  1600-‐tal	  tom	  tidigt	  1700-‐tal	  

− ha	  tillägnat	  sig	  kunskaper	  beträffande	  instrumentalpolyfoni	  och	  att	  utforma	  tvåstämmig	  
invention	  och	  trestämmig	  fuga	  på	  ett	  stilistiskt	  övertygande	  sätt	  

Kursinnehåll	  
studium	  av	  i	  första	  hand	  barockens	  instrumental	  polyfoni	  (främst	  Bach).	  I	  delkursen	  
ingår	  
också	  en	  översiktlig	  kunskap	  om	  1500-‐talskontrapunkt	  s.k.	  vokalpolyfoni	  
(Palestrinastil).	  

Undervisning	  och	  examination	  
Undervisningen	  bedrivs	  i	  form	  av	  gruppundervisning.	  
Gästlärare	  och	  workshops	  kan	  förekomma.	  
Fortlöpande	  examination	  i	  samband	  med	  undervisning	  

Betyg	  
Vid	  bedömning	  används	  något	  av	  betygen	  Godkänd	  eller	  Underkänd.	  	  

Litteratur	  och	  övriga	  läromedel	  
Kurslitteratur	  förtecknas	  på	  särskild	  lista	  (se	  arbetsplan)	  

Delkursutvärdering	  
Delkursen	  utvärderas	  formativt	  och	  till	  vissa	  delar	  summativt	  vid	  kursens	  slut.	  
Övergripande	  frågor	  kring	  mål,	  kursinnehåll,	  samarbets-‐	  och	  undervisningsformer	  bör	  
vara	  centrala.	  Viktiga	  synpunkter	  och	  erfarenheter	  från	  delkursutvärderingar	  ska	  tas	  
upp	  i	  kursutvärderingen.	  Erfarenheter	  och	  synpunkter	  från	  utvärderingen	  ska	  beaktas	  
och	  följas	  upp	  i	  nästa	  års	  kurs.	  
	   	  



	   20	  

Ämnesmetodik	  GeMu	  
Ämneslärarutbildning	  Gy,	  Ämne	  2	  	  

Inplacering	  i	  kurs	  
Arrangering, komposition och 
GeMu 1:3 Kurskod: LAMF72 

Termin	   7 

Beslutad	  av	  UN	  den	   2014-06-11 

Mål 
− Den	  studerande	  skall	  visa	  sig	  förberedd	  för	  undervisning	  i	  ämnet	  Gehörs-‐	  och	  musiklära	  
på	  gymnasiets	  estetiska	  program,	  både	  vad	  gäller	  egen	  kunskapsunderbyggnad	  och	  
pedagogisk	  beredskap.	  

 

Kursinnehåll 
Kursen	  sammansmälter	  egenträning,	  d	  v	  s	  traditionell	  gehörsundervisning,	  med	  	  	  	  	  
gehörsmetodik.	  	  
Egenträningsdelen	  innefattar	  

− gehörsmässig	  färdighetsträning,	  innebärande	  vidareutveckling	  av	  förmågan	  till	  inre	  
hörande,	  förmågan	  att	  teckna	  ned	  musik	  samt	  förmågan	  att	  utföra	  tillämpliga	  
gehörsövningar	  av	  skiftande	  slag.	  

 
Metodikdelen	  innefattar	  materialframställning,	  litteraturkännedom,	  
övningsundervisning	  i	  gruppen	  m	  m	  huvudsakligen	  med	  inriktning	  mot	  undervisning	  på	  
lägre	  stadier.	  
 

Undervisning och examination 
Gruppundervisning.	  Examination	  sker	  fortlöpande	  i	  samband	  med	  undervisning	  och	  
övningsundervisning.	  Som	  betyg	  används	  Godkänd	  eller	  Underkänd.	  
 

Litteratur och övriga läromedel 
Som kurslitteratur används en rad böcker, kompendier och metoder såväl som material hämtat 
från musiklitteraturen. Dessutom en översiktlig genomgång av på fältet förekommande 
litteratur i Gehörs- och musiklära. 

Delkursutvärdering	  
Delkursen	  utvärderas	  formativt	  och	  till	  vissa	  delar	  summativt	  vid	  kursens	  slut.	  
Övergripande	  frågor	  kring	  mål,	  kursinnehåll,	  samarbets-‐	  och	  undervisningsformer	  bör	  
vara	  centrala.	  Viktiga	  synpunkter	  och	  erfarenheter	  från	  delkursutvärderingar	  ska	  tas	  
upp	  i	  kursutvärderingen.	  Erfarenheter	  och	  synpunkter	  från	  utvärderingen	  ska	  beaktas	  
och	  följas	  upp	  i	  nästa	  års	  kurs.	  
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Ämnesmetodik	  satslära	  
Ämneslärarutbildning	  Gy,	  Ämne	  2	  	  

Inplacering	  i	  kurs	  
Arrangering, komposition och 
GeMu1:2 Kurskod: LAMF62 

Termin	   6 

Beslutad	  av	  UN	  den	   2014-06-11 

Mål	  	  
Efter	  avslutad	  kurs	  skall	  den	  studerande	  

− visa	  god	  kunskap	  om	  teoripedagogens	  arbetsfält,	  arbetsuppgifter	  	  
och	  olika	  funktioner	  

− visa	  kompetens	  i	  att	  tillvarata	  elevers	  behov	  av	  att	  uttrycka	  sig	  konstnärligt	  och	  förmåga	  
att	  stimulera	  deras	  skrivande	  

− ha	  tillägnat	  sig	  goda	  metodiska,	  pedagogiska	  och	  ämnesmässiga	  kunskaper	  för	  att	  kunna	  
skapa	  intresseväckande	  undervisning	  och	  positiva	  lärandesituationer	  med	  elever	  på	  olika	  
teoretiska	  färdighetsnivåer	  

− visa	  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	  

Kursinnehåll	  
− studier	  av	  olika	  metoder,	  strategier	  och	  idéerna	  bakom	  dessa	  samt	  hur	  dessa	  förhåller	  sig	  
till	  olika	  färdighetsnivåer.	  

− granskning	  och	  bedömning	  av	  aktuella	  läromedel.	  
− lektionsplanering.	  
− framställning	  av	  eget	  elevanpassat	  undervisningsmaterial.	  

Undervisning	  och	  examination	  
Undervisningen	  bedrivs	  i	  form	  av	  gruppundervisning.	  
Gästlärare	  och	  workshops	  kan	  förekomma.	  
Fortlöpande	  examination	  blandas	  med	  muntliga	  och	  skriftliga	  redovisningar	  .	  

Betyg	  
Vid	  bedömning	  används	  något	  av	  betygen	  Godkänd	  eller	  Underkänd.	  	  

Litteratur	  och	  övriga	  läromedel	  
Kurslitteratur	  förtecknas	  på	  särskild	  lista	  (se	  arbetsplan)	  

Delkursutvärdering	  
Delkursen	  utvärderas	  formativt	  och	  till	  vissa	  delar	  summativt	  vid	  kursens	  slut.	  
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Övergripande	  frågor	  kring	  mål,	  kursinnehåll,	  samarbets-‐	  och	  undervisningsformer	  bör	  
vara	  centrala.	  Viktiga	  synpunkter	  och	  erfarenheter	  från	  delkursutvärderingar	  ska	  tas	  
upp	  i	  kursutvärderingen.	  Erfarenheter	  och	  synpunkter	  från	  utvärderingen	  ska	  beaktas	  
och	  följas	  upp	  i	  nästa	  års	  kurs.	  
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Ämnesmetodik	  satslära,	  arr/komp,	  digitala	  verktyg	  
Ämneslärarutbildning	  Gy,	  Ämne	  2	  	  

Inplacering	  i	  kurs	  
Arrangering, komposition och 
GeMu 2:2, 2:3 Kurskod:LAMF67, LAMF77  

Termin	   6,7 

Beslutad	  av	  UN	  den	   2014-06-11 

Mål	  	  
Efter	  avslutad	  kurs	  skall	  den	  studerande	  

− visa	  kompetens	  i	  att	  tillvarata	  elevers	  behov	  av	  att	  uttrycka	  sig	  konstnärligt	  och	  förmåga	  
att	  stimulera	  deras	  skrivande	  i	  samspel	  med	  relevanta	  hjälpmedel	  såsom	  studentens	  
huvudinstrument,	  bi-‐instrument,	  digitala	  verktyg	  mm.	  

− ha	  tillägnat	  sig	  goda	  metodiska,	  pedagogiska	  och	  ämnesmässiga	  kunskaper	  för	  att	  kunna	  
skapa	  intresseväckande	  undervisning	  och	  positiva	  lärandesituationer	  med	  elever	  på	  olika	  
teoretiska	  färdighetsnivåer	  

− visa	  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	  

Kursinnehåll	  
− studier	  av	  olika	  metoder,	  strategier	  och	  idéerna	  bakom	  dessa	  samt	  hur	  dessa	  förhåller	  sig	  
till	  olika	  färdighetsnivåer.	  

− Granskning	  och	  bedömning	  av	  aktuella	  läromedel	  samt	  bearbetning	  av	  dessa	  för	  relevant	  
undervisningssituation	  .	  

− Framställning	  av	  eget	  elevanpassat	  undervisningsmaterial	  i	  olika	  former.	  

Undervisning	  och	  examination	  
Undervisningen	  bedrivs	  i	  form	  av	  gruppundervisning.	  
Fortlöpande	  examination	  blandas	  med	  muntliga	  och	  skriftliga	  redovisningar	  .	  

Betyg	  
Vid	  bedömning	  används	  något	  av	  betygen	  Godkänd	  eller	  Underkänd.	  	  

Litteratur	  och	  övriga	  läromedel	  
Kurslitteratur	  förtecknas	  på	  särskild	  lista	  (se	  arbetsplan)	  

Delkursutvärdering	  
Delkursen	  utvärderas	  formativt	  och	  till	  vissa	  delar	  summativt	  vid	  kursens	  slut.	  
Övergripande	  frågor	  kring	  mål,	  kursinnehåll,	  samarbets-‐	  och	  undervisningsformer	  bör	  
vara	  centrala.	  Viktiga	  synpunkter	  och	  erfarenheter	  från	  delkursutvärderingar	  ska	  tas	  
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upp	  i	  kursutvärderingen.	  Erfarenheter	  och	  synpunkter	  från	  utvärderingen	  ska	  beaktas	  
och	  följas	  upp	  i	  nästa	  års	  kurs.	  
	  
	  


