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Dramapedagogik,	  estetisk	  kommunikation	  
Ämneslärarutbildning	  Gy,	  Ämne	  2	  	  

Inplacering	  i	  kurs	   Rytmik 1:1, 1:2 Kurskod:LAMF54, LAMF64,  

Termin	   5,6 

Beslutad	  av	  UN	  den	   2014-06-11 

Mål	  	  
Efter	  termin	  5	  skall	  den	  studerande	  	  

− identifiera	  och	  förklara	  pedagogiskt	  drama	  som	  ämne	  och	  som	  metod	  
− uppvisa	  förmåga	  att	  skapa	  rum	  som	  ger	  möjlighet	  till	  olika	  sorters	  berättande,	  möten	  och	  
samtal	  
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− ge	  praktiska	  exempel	  på	  muntligt	  berättande	  som	  ett	  pedagogiskt	  redskap	  för	  att	  utveckla	  
fantasi,	  samspel	  och	  lärande	  

− leda	  en	  grupp	  i	  avsikt	  att	  stärka	  kommunikation	  och	  socialt	  samspel	  för	  att	  främja	  och	  
bibehålla	  förtroendefulla	  relationer	  med/mellan	  barn,	  unga	  och	  vuxna	  

− analysera	  genomförda	  övningar	  med	  avseende	  på	  innehåll,	  gruppens	  dynamik	  i	  
förhållande	  till	  ledarskap	  och	  normperspektiv	  som	  t.ex.	  genus,	  klass	  och	  etnicitet	  

Efter	  termin	  6	  skall	  den	  studerande	  	  
− planera	  och	  tillvarata	  andras	  kreativitet,	  organisera	  samt	  genomföra	  ett	  sceniskt	  arbete	  
tillsammans	  med	  studiekamrater	  med	  rytmikprofil	  

Kursinnehåll	  
dramaövningar	  av	  olika	  slag;	  uppvärmnings-‐,	  sinnestränings-‐,	  fantasi-‐övningar	  
övning	  i	  att	  leda	  en	  grupp	  utifrån	  ett	  specialpedagogiskt	  perspektiv	  
förebyggande	  övningar	  för	  konflikthantering	  
improvisationsövningar	  med	  röst	  och	  rörelse	  
estetisk	  kommunikation;	  drama	  kopplat	  till	  musikskapande	  och	  komposition	  
praktiskt	  utforskande	  av	  olika	  berättartekniker	  
rollspel	  

Undervisning	  och	  examination	  
Gruppundervisning	  
Examination	  sker	  fortlöpande	  i	  redovisningsform	  (termin	  5,6)	  

Betyg	  
Vid	  bedömning	  används	  något	  av	  betygen	  Godkänd	  eller	  Underkänd.	  	  

Litteratur	  och	  övriga	  läromedel	  
Erberth,	  Bodil	  &	  Rasmusson,	  Viveka	  (2005),	  Undervisa	  i	  pedagogiskt	  drama.	  Lund:	  
Studentlitteratur.	  	  
Johnstone,	  Keith	  (1985),	  Impro.	  Improvisation	  och	  teater.	  Stockholm:	  
Entre´/Riksteatern.	  	  
Järleby,	  Anders	  (2005),	  Spela	  roll.	  Kreativt	  lärande	  med	  teater	  och	  drama.	  Skara:	  
Pegasus	  förlag	  &	  teaterproduktion	  
Järleby,	  Anders	  (2003),	  Leka,	  berätta	  och	  improvisera.	  Skara:	  Pegasus	  förlag	  &	  
teaterproduktion	  	  
Nilsson,	  Björn	  &	  Anna-‐Karin	  Waldemarson	  (2005),	  Kommunikation	  för	  ledare.	  Lund:	  
Studentlitteratur.	  	  
Vestin,	  Martha	  (2001),	  Regi-‐	  kreativitet	  och	  arbetsledarskap.	  Stockholm:	  Carlssons	  
Bokförlag.	  	  
Sternudd,	  Mia	  Marie	  F	  (2000),	  Dramapedagogik	  som	  demokratisk	  fostran.	  Uppsala:	  
Elanders	  Gotab.	  	  
	  
Aktuell	  forskning	  inom	  ämnesområdet	  pedagogiskt	  drama	  	  

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.	  

Dramapedagogik,	  estetisk	  kommunikation	  och	  iscensättning	  
Ämneslärarutbildning	  Gy,	  Ämne	  2	  	  

Inplacering	  i	  kurs	   Rytmik 2:1, 2:2 Kurskod:  

Termin	   5,6 

Beslutad	  av	  UN	  den	   2014-06-11 

Mål	  	  
Efter	  termin	  5	  skall	  den	  studerande	  	  

− identifiera	  och	  förklara	  pedagogiskt	  drama	  som	  ämne	  och	  som	  metod	  
− uppvisa	  förmåga	  att	  skapa	  rum	  som	  ger	  möjlighet	  till	  olika	  sorters	  berättande,	  möten	  och	  
samtal	  

− ge	  praktiska	  exempel	  på	  muntligt	  berättande	  som	  ett	  pedagogiskt	  redskap	  för	  att	  utveckla	  
fantasi,	  samspel	  och	  lärande	  

− leda	  en	  grupp	  i	  avsikt	  att	  stärka	  kommunikation	  och	  socialt	  samspel	  för	  att	  främja	  och	  
bibehålla	  förtroendefulla	  relationer	  med/mellan	  barn,	  unga	  och	  vuxna	  

− analysera	  genomförda	  övningar	  med	  avseende	  på	  innehåll,	  gruppens	  dynamik	  i	  
förhållande	  till	  ledarskap	  och	  normperspektiv	  som	  t.ex.	  genus,	  klass	  och	  etnicitet	  

Efter	  termin	  6	  skall	  den	  studerande	  	  
− planera	  och	  tillvarata	  andras	  kreativitet,	  organisera	  samt	  genomföra	  ett	  sceniskt	  arbete	  
tillsammans	  med	  studiekamrater	  med	  rytmikprofil	  	  

Kursinnehåll	  
− dramaövningar	  av	  olika	  slag;	  uppvärmnings-‐,	  sinnestränings-‐,	  fantasi-‐övningar	  
− övning	  i	  att	  leda	  en	  grupp	  utifrån	  ett	  specialpedagogiskt	  perspektiv	  
− förebyggande	  övningar	  för	  konflikthantering	  
− improvisationsövningar	  med	  röst	  och	  rörelse	  
− estetisk	  kommunikation;	  drama	  kopplat	  till	  musikskapande	  och	  komposition	  
− praktiskt	  utforskande	  av	  olika	  berättartekniker	  
− rollspel	  

Undervisning	  och	  examination	  
Gruppundervisning	  
Examination	  sker	  fortlöpande	  i	  redovisningsform	  (termin	  5,6)	  
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Betyg	  
Vid	  bedömning	  används	  något	  av	  betygen	  Godkänd	  eller	  Underkänd.	  	  

Litteratur	  och	  övriga	  läromedel	  
Erberth,	  Bodil	  &	  Rasmusson,	  Viveka	  (2005),	  Undervisa	  i	  pedagogiskt	  drama.	  Lund:	  
Studentlitteratur.	  	  
Johnstone,	  Keith	  (1985),	  Impro.	  Improvisation	  och	  teater.	  Stockholm:	  
Entre´/Riksteatern.	  	  
Järleby,	  Anders	  (2005),	  Spela	  roll.	  Kreativt	  lärande	  med	  teater	  och	  drama.	  Skara:	  
Pegasus	  förlag	  &	  teaterproduktion	  
Järleby,	  Anders	  (2003),	  Leka,	  berätta	  och	  improvisera.	  Skara:	  Pegasus	  förlag	  &	  
teaterproduktion	  	  
Nilsson,	  Björn	  &	  Anna-‐Karin	  Waldemarson	  (2005),	  Kommunikation	  för	  ledare.	  Lund:	  
Studentlitteratur.	  	  
Vestin,	  Martha	  (2001),	  Regi-‐	  kreativitet	  och	  arbetsledarskap.	  Stockholm:	  Carlssons	  
Bokförlag.	  	  
Sternudd,	  Mia	  Marie	  F	  (2000),	  Dramapedagogik	  som	  demokratisk	  fostran.	  Uppsala:	  
Elanders	  Gotab.	  	  
	  
Aktuell	  forskning	  inom	  ämnesområdet	  pedagogiskt	  drama	  	  
	  

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.	  

Gehör	  
Ämneslärarutbildning	  Gy,	  Ämne	  2	  	  

Inplacering	  i	  kurs	   Rytmik 1:3 Kurskod: LAMF74 

Termin	   7 

Beslutad	  av	  UN	  den	   2014-06-11 

Mål	  	  
Efter termin 7 skall den studerande kunna 

− använda	  solmisation	  som	  redskap	  i	  det	  melodiska	  gehöret	  
− använda	  tidigare	  införskaffade	  färdigheter	  i	  ämnet	  gehörskolning	  i	  rytmikuppgifter	  
− intonera	  med	  röst	  i	  flerstämmiga	  rytmikövningar	  
− improvisera	  melodier	  med	  instrument	  eller	  röst	  över	  rytmostinato	  utförda	  i	  rörelse	  
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− improvisera	  rytmer	  med	  rörelse	  i	  flerstämmiga	  uppgifter	  utförda	  med	  röst	  eller	  
instrument	  

− notera	  rytmiska	  och	  melodiska	  förlopp	  presenterade	  med	  rörelse,	  röst	  och	  instrument	  
− omsätta	  noterade	  rytmer	  och	  melodier	  i	  rörelse	  
− analysera	  musikstycken	  och	  anteckna	  det	  melodiska,	  harmoniska	  och	  rytmiska	  förloppet	  
för	  att	  omsätta	  det	  i	  rörelse	  

Kursinnehåll	  
solmisation 
melodiska, rytmiska och harmoniska diktamen 
flerstämmiga uppgifter innehållande rörelse och ovannämnda element 
Orff-metodik   

Undervisning	  och	  examination	  
Gruppundervisning 
Examination sker fortlöpande i praktik med genomförande av uppgifter med efterföljande 
reflektion av didaktisk karaktär.    

Betyg	  
Vid	  bedömning	  används	  något	  av	  betygen	  Godkänd	  eller	  Underkänd.	  	  

Litteratur	  och	  övriga	  läromedel	  
Lärarens	  kompendium	  och	  notmaterial.	  	  

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.	  

Metrik	  och	  slagverk	  
Ämneslärarutbildning	  Gy,	  Ämne	  2	  	  

Inplacering	  i	  kurs	   Rytmik 1:1, 1:2, 2:1, 2:2 Kurskod: LAMF54, LAMF64,  

Termin	   5,6 

Beslutad	  av	  UN	  den	   2014-06-11 

Mål	  	  
Efter	  termin	  5	  skall	  den	  studerande	  	  

− kunna	  analysera,	  koordinera	  och	  utföra	  en-‐	  och	  flerstämmiga	  rytmiska	  mönster	  med	  röst,	  
rörelse	  och	  spel	  
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− spela	  olika	  rytmiska	  mönster	  på	  congas,	  xylofon	  och	  claves	  	  
− se	  sambandet	  mellan	  slagverksinstrument	  och	  metrikuppgifter	  	  
− se	  sambandet	  mellan	  gehör/musiklära	  och	  metrik/slagverk	  

Efter	  termin	  6	  skall	  den	  studerande	  	  
− kunna	  analysera,	  koordinera	  och	  utföra	  en-‐	  och	  flerstämmiga	  rytmiska	  mönster	  med	  röst,	  
rörelse	  och	  spel	  

− spela	  olika	  rytmiska	  mönster	  på	  congas,	  xylofon	  och	  claves	  	  
− se	  sambandet	  mellan	  slagverksinstrument	  och	  metrikuppgifter	  	  
− hur	  man	  planerar	  och	  leder	  metriklektioner	  för	  olika	  stadier	  	  
− koordinera	  övningar	  i	  gehörs-‐	  och	  musiklära	  och	  metrik	  och	  slagverk	  

Kursinnehåll	  
Termin	  5	  
reaktions–	  och	  koordinationsträning	  
underdelning	  av	  puls	  och	  rytmiska	  mönster	  
6/8,	  6	  mot	  4	  &	  4	  mot	  3	  
diktat	  och	  notation	  i	  rörelse	  och	  skrift	  
congas,	  claves,	  xylofon	  
ensemblespel;	  congas,	  claves,	  xylofon	  
	  
Termin	  6	  
reaktions–	  och	  koordinationsträning	  
underdelning	  av	  puls	  och	  rytmiska	  mönster	  
6/8,	  6	  mot	  4	  &	  4	  mot	  3	  
diktat	  och	  notation	  i	  rörelse	  och	  skrift	  
congas,	  claves,	  xylofon	  
ensemblespel;	  congas,	  claves,	  xylofon	  
muntlig	  och	  skriftlig	  redovisning	  av	  förvärvad	  kunskap	  inom	  delkursen	  metrik	  
planering	  av	  metriklektioner	  	  

Undervisning	  och	  examination	  
Gruppundervisning	  
Examination	  sker	  i	  praktik	  och	  teori	  med	  genomförande	  av	  uppgifter	  med	  efterföljande	  
analys,	  diskussion	  och	  reflektion	  	  

Betyg	  
Vid	  bedömning	  används	  något	  av	  betygen	  Godkänd	  eller	  Underkänd.	  	  

Litteratur	  och	  övriga	  läromedel	  
Lärares	  kompendier	  
Fonogram	  
Film	  

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.	  
	  

Rytmikpedagogik;	  rörelseform	  och	  estetisk	  kommunikation	  1	  	  

Ämneslärarutbildning	  Gy,	  Ämne	  2	  	  

Inplacering	  i	  kurs	   Rytmik 1:1 Kurskod:LAMF54 

Termin	   5 

Beslutad	  av	  UN	  den	   2014-06-11 

Mål	  	  
Efter	  genomgångna	  delkurs	  ska	  den	  studerande	  kunna	  

− se	  sambandet	  mellan	  den	  konstnärliga	  pedagogen	  och	  den	  pedagogiska	  konstnären	  
− tillämpa	  Rytmikpedagogiken	  och	  helhetstänkandet	  i	  arrangemang	  och	  kompositioner	  med	  
musik,	  rörelse,	  rum,	  röst	  och	  bild	  

− se	  sambandet	  mellan	  alla	  ämnen	  i	  Rytmikprofilen	  och	  använda	  delarna	  i	  kreativa	  
processer;	  kompositioner,	  rörelseformer,	  pedagogiskt	  och	  sceniskt	  arbete	  

Kursinnehåll	  
− rörelse;	  uppvärmning	  av	  spelplatsen	  
− gruppövningar;	  sinnen,	  rörelse	  och	  rumsliga	  former	  	  
− improvisationer;	  kombinationer	  av	  musik,	  rörelse,	  röst	  och	  instrument	  
− mångdimensionellt	  perspektiv;	  hur	  vi	  lär	  genom	  rumsliga,	  musikaliska	  och	  visuella	  
arrangemang	  och	  kompositioner	  

− estetisk	  kommunikation;	  drama	  kopplat	  till	  musikskapande	  och	  komposition	  
− delta	  i	  ensembleledning	  och	  instudering	  av	  kompositioner	  med	  musik	  och	  rörelse	  i	  
rummet	  	  

Undervisning	  och	  examination	  
Gruppundervisning	  
Examination	  sker	  fortlöpande	  i	  redovisningsform	  	  

Betyg	  
Vid	  bedömning	  används	  något	  av	  betygen	  Godkänd	  eller	  Underkänd.	  	  

Litteratur	  och	  övriga	  läromedel	  
Vernersson,	  Ann-‐Krestin	  (2013)	  Ett	  o-‐herrans	  liv	  i	  Rytmikens	  tjänst	  –	  att	  utveckla	  och	  
forma	  en	  musikpedagogik	  
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Lundborg,	  Göran	  (2011)	  Handen	  och	  hjärnan	  (valda	  delar)	  
Inspelad	  musik	  från	  olika	  genrer	  	  
Egna	  kompositioner	  
Aktuella	  artiklar	  
	  

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.	  

Rytmikpedagogik;	  rörelseform	  och	  estetisk	  kommunikation	  2	  	  

Ämneslärarutbildning	  Gy,	  Ämne	  2	  	  

Inplacering	  i	  kurs	   Rytmik 1:2 Kurskod: LAMF64 

Termin	   6 

Beslutad	  av	  UN	  den	   2014-06-11 

Mål	  	  
Efter	  genomgången	  delkurs	  ska	  den	  studerande	  kunna	  

− se	  sambandet	  mellan	  den	  konstnärliga	  pedagogen	  och	  den	  pedagogiska	  konstnären	  
− tillämpa	  Rytmikpedagogiken	  och	  helhetstänkandet	  i	  arrangemang	  och	  kompositioner	  med	  
musik,	  rörelse,	  rum,	  röst	  och	  bild	  

− se	  sambandet	  mellan	  alla	  ämnen	  i	  Rytmikprofilen	  och	  använda	  delarna	  i	  kreativa	  
processer;	  kompositioner,	  rörelseformer,	  pedagogiskt	  och	  sceniskt	  arbete	  

Kursinnehåll	  
− rörelse;	  uppvärmning	  av	  spelplatsen	  
− gruppövningar;	  sinnen,	  rörelse	  och	  rumsliga	  former	  	  
− improvisationer;	  kombinationer	  av	  musik,	  rörelse,	  röst	  och	  instrument	  
− mångdimensionellt	  perspektiv;	  hur	  vi	  lär	  genom	  rumsliga,	  musikaliska	  och	  visuella	  
arrangemang	  och	  kompositioner	  

− estetisk	  kommunikation;	  drama	  kopplat	  till	  musikskapande	  och	  komposition	  
− ledarskap;	  delta	  i	  ensembleledning	  och	  instudering	  av	  musikverk	  med	  musik	  och	  rörelse	  i	  
rummet	  och	  tillsammans	  med	  andra	  

− medverka	  i	  konsertframträdande	  i	  Rosenbergssalen	  	  

Undervisning	  och	  examination	  
Gruppundervisning	  
Examination	  sker	  fortlöpande	  i	  redovisningsform	  	  
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Betyg	  
Vid	  bedömning	  används	  något	  av	  betygen	  Godkänd	  eller	  Underkänd.	  	  

Litteratur	  och	  övriga	  läromedel	  
Vernersson,	  Ann-‐Krestin	  (2013)	  Ett	  o-‐herrans	  liv	  i	  Rytmikens	  tjänst	  –	  att	  utveckla	  och	  
forma	  en	  musikpedagogik	  
Lundborg,	  Göran	  (2011)	  Handen	  och	  hjärnan	  (valda	  delar)	  
Inspelad	  musik	  från	  olika	  genrer	  
Egna	  kompositioner	  
Aktuella	  artiklar	  

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.	  

Rytmikpedagogik;	  rörelseform	  och	  estetisk	  kommunikation	  3	  	  

Ämneslärarutbildning	  Gy,	  Ämne	  2	  	  

Inplacering	  i	  kurs	   Rytmik 1:3 Kurskod: LAMF74 

Termin	   7 

Beslutad	  av	  UN	  den	   2014-06-11 

Mål	  	  
Efter genomgången delkurs ska den studerande ha kunskap i 

− sambandet	  mellan	  den	  konstnärliga	  pedagogen	  och	  den	  pedagogiska	  konstnären	  
− tillämpning	  av	  Rytmikpedagogik	  och	  helhetstänkandet	  i	  arrangemang	  och	  kompositioner	  
med	  musik,	  rörelse,	  rum,	  röst	  och	  bild	  

− sambandet	  mellan	  alla	  ämnen	  i	  Rytmikprofilen	  och	  använda	  delarna	  i	  kreativa	  processer;	  
kompositioner,	  rörelseformer,	  pedagogiskt	  och	  sceniskt	  arbete	  

− analys	  av	  genomförda	  övningar	  med	  avseende	  på	  innehåll,	  gruppens	  dynamik	  i	  
förhållande	  till	  ledarskap	  och	  normperspektiv	  som	  t.ex.	  genus,	  klass	  och	  etnicitet	  

− hur	  man	  leder	  en	  grupp	  vid	  instudering	  av	  ett	  musikverk	  med	  rörelse	  i	  rumsliga	  former	  

Kursinnehåll	  
− rörelse;	  ”uppvärmning	  av	  spelplatsen”	  
− gruppövningar;	  sinnen,	  rörelse	  och	  rumsliga	  former	  	  
− improvisationer;	  musik,	  rörelse,	  röst	  och	  instrument	  
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− mångdimensionellt	  perspektiv;	  hur	  vi	  lär	  genom	  rumsliga,	  musikaliska	  och	  visuella	  
arrangemang	  och	  kompositioner	  

− estetisk	  kommunikation;	  drama	  kopplat	  till	  musikskapande	  och	  komposition	  
− ledarskap;	  kunna	  bli	  ledd	  av	  andra	  i	  ensemblelednings-‐	  och	  instuderingsuppgifter	  med	  
musik	  och	  rörelse	  i	  rummet	  	  

Undervisning	  och	  examination	  
Gruppundervisning	  
Examination	  sker	  fortlöpande.	  

Betyg	  
Vid	  bedömning	  används	  något	  av	  betygen	  Godkänd	  eller	  Underkänd.	  	  

Litteratur	  och	  övriga	  läromedel	  
Inspelad	  musik	  från	  olika	  genrer	  
Egna	  kompositioner	  
Filmer	  

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.	  

Rytmikpedagogik;	  rörelseform,	  estetisk	  kommunikation	  och	  
iscensättning	  1	  
Ämneslärarutbildning	  Gy,	  Ämne	  2	  	  

Inplacering	  i	  kurs	   Rytmik 2:1 Kurskod: 

Termin	   5 

Beslutad	  av	  UN	  den	   2014-06-11 

Mål	  	  
Efter	  genomgången	  delkurs	  ska	  den	  studerande	  ha	  kunskap	  i	  

− sambandet	  mellan	  den	  konstnärliga	  pedagogen	  och	  den	  pedagogiska	  konstnären	  
− tillämpning	  av	  Rytmikpedagogik	  och	  helhetstänkandet	  i	  arrangemang	  och	  kompositioner	  
med	  musik,	  rörelse,	  rum,	  röst	  och	  bild	  

− identifiering	  och	  förklaring	  av	  Rytmik	  som	  ämne	  och	  som	  musikpedagogisk	  metod	  
− sambandet	  mellan	  alla	  ämnen	  i	  Rytmikprofilen	  och	  använda	  delarna	  i	  kreativa	  processer;	  
kompositioner,	  rörelseformer,	  pedagogiskt	  och	  sceniskt	  arbete	  
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− analys	  av	  genomförda	  övningar	  med	  avseende	  på	  innehåll,	  gruppens	  dynamik	  i	  
förhållande	  till	  ledarskap	  och	  normperspektiv	  som	  t.ex.	  genus,	  klass	  och	  etnicitet	  

Kursinnehåll	  
− rörelse;	  ”uppvärmning	  av	  spelplatsen”	  
− gruppövningar;	  sinnen,	  rörelse	  och	  rumsliga	  former	  	  
− improvisationer;	  musik,	  rörelse,	  röst	  och	  instrument	  
− mångdimensionellt	  perspektiv;	  hur	  vi	  lär	  genom	  rumsliga,	  musikaliska	  och	  visuella	  
arrangemang	  och	  kompositioner	  

− estetisk	  kommunikation;	  drama	  kopplat	  till	  musikskapande	  och	  komposition	  
− ledarskap;	  kunna	  bli	  ledd	  av	  andra	  i	  ensemblelednings-‐	  och	  instuderingsuppgifter	  med	  
musik	  och	  rörelse	  i	  rummet	  	  

− skapa	  en	  rörelseform	  tillsammans	  (årskurs	  1	  och	  2)	  

Undervisning	  och	  examination	  
Gruppundervisning	  
Examination	  sker	  fortlöpande	  i	  redovisningsform	  (termin	  5)	  

Betyg	  
Vid	  bedömning	  används	  något	  av	  betygen	  Godkänd	  eller	  Underkänd.	  	  

Litteratur	  och	  övriga	  läromedel	  
Lundborg,	  Göran	  (2011)	  Handen	  och	  hjärnan	  s.	  141-‐218	  
Vernersson,	  Ann-‐Krestin	  (2013)	  Ett	  o-‐herrans	  liv	  i	  Rytmikens	  tjänst	  –	  att	  utveckla	  och	  
forma	  en	  musikpedagogik	  
Se	  separat	  litteraturlista	  
Inspelad	  musik	  från	  olika	  genrer	  
Egna	  kompositioner	  
Aktuella	  artiklar	  
Filmer	  

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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Rytmikpedagogik;	  rörelseform,	  estetisk	  kommunikation	  och	  
iscensättning	  2	  
Ämneslärarutbildning	  Gy,	  Ämne	  2	  	  

Inplacering	  i	  kurs	   Rytmik 2:2,  Kurskod:--- 

Termin	   6 

Beslutad	  av	  UN	  den	   2014-06-11 

Mål	  	  
Efter	  genomgången	  delkurs	  ska	  den	  studerande	  ha	  fått	  kunskap	  i	  

− sambandet	  mellan	  den	  konstnärliga	  pedagogen	  och	  den	  pedagogiska	  konstnären	  
− tillämpning	  av	  Rytmikpedagogik	  och	  helhetstänkandet	  i	  arrangemang	  och	  kompositioner	  
med	  musik,	  rörelse,	  rum,	  röst	  och	  bild	  

− hur	  man	  identifierar	  och	  förklarar	  Rytmik	  som	  ämne	  och	  som	  musikpedagogisk	  metod	  
− sambandet	  mellan	  Rytmikprofilens	  alla	  ämnen	  och	  användning	  av	  delarna	  i	  kreativa	  
processer;	  kompositioner,	  rörelseformer,	  pedagogiskt	  och	  sceniskt	  arbete	  

− hur	  man	  analyserar	  genomförda	  övningar	  med	  avseende	  på	  innehåll,	  gruppens	  dynamik	  i	  
förhållande	  till	  ledarskap	  och	  normperspektiv	  som	  t.ex.	  genus,	  klass	  och	  etnicitet	  

− hur	  man	  planerar	  och	  tillvaratar	  andras	  kreativitet,	  organiserar	  samt	  genomför	  ett	  
sceniskt	  arbete	  tillsammans	  med	  studiekamrater	  med	  rytmikprofil	  (termin	  6)	  

− hur	  man	  leder	  instudering	  av	  en	  rörelseform	  (årskurs	  1	  och	  2)	  

Kursinnehåll	  
− rörelse;	  ”uppvärmning	  av	  spelplatsen”	  
− gruppövningar;	  sinnen,	  rörelse	  och	  rumsliga	  former	  	  
− improvisationer;	  musik,	  rörelse,	  röst	  och	  instrument	  
− mångdimensionellt	  perspektiv;	  hur	  vi	  lär	  genom	  rumsliga,	  musikaliska	  och	  visuella	  
arrangemang	  och	  kompositioner	  

− estetisk	  kommunikation;	  drama	  kopplat	  till	  musikskapande	  och	  komposition	  
− ledarskap;	  kunna	  leda	  andra	  och	  bli	  ledd	  av	  andra	  i	  ensemblelednings-‐	  och	  
instuderingsuppgifter	  med	  musik	  och	  rörelse	  i	  rummet	  	  

− skapa	  	  
− medverka	  i	  planering	  och	  organisation	  av	  konsertframträdande	  i	  Rosenbergssalen	  (termin	  
6)	  

Undervisning	  och	  examination	  
Gruppundervisning	  
Examination	  sker	  fortlöpande	  i	  redovisningsform	  (termin	  6)	  

Betyg	  
Vid	  bedömning	  används	  något	  av	  betygen	  Godkänd	  eller	  Underkänd.	  	  
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Litteratur	  och	  övriga	  läromedel	  
Lundborg,	  Göran	  (2011)	  Handen	  och	  hjärnan	  s.	  141-‐218	  
Vernersson,	  Ann-‐Krestin	  (2013)	  Ett	  o-‐herrans	  liv	  i	  Rytmikens	  tjänst	  –	  att	  utveckla	  och	  
forma	  en	  musikpedagogik	  
Se	  separat	  litteraturlista	  
Inspelad	  musik	  från	  olika	  genrer	  
Egna	  kompositioner	  
Aktuella	  artiklar	  
Filmer	  

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.	  

Rytmikpedagogik;	  rörelseform,	  estetisk	  kommunikation	  och	  
iscensättning	  3	  
Ämneslärarutbildning	  Gy,	  Ämne	  2	  	  

Inplacering	  i	  kurs	   Rytmik 2:3 Kurskod:--- 

Termin	   7 

Beslutad	  av	  UN	  den	   2014-06-11 

Mål	  	  
Efter genomgången delkurs ska den studerande ha kunskap i 

− sambandet	  mellan	  den	  konstnärliga	  pedagogen	  och	  den	  pedagogiska	  konstnären	  
− tillämpning	  av	  Rytmikpedagogik	  och	  helhetstänkandet	  i	  arrangemang	  och	  kompositioner	  
med	  musik,	  rörelse,	  rum,	  röst	  och	  bild	  

− sambandet	  mellan	  alla	  ämnen	  i	  Rytmikprofilen	  och	  använda	  delarna	  i	  kreativa	  processer;	  
kompositioner,	  rörelseformer,	  pedagogiskt	  och	  sceniskt	  arbete	  

− analys	  av	  genomförda	  övningar	  med	  avseende	  på	  innehåll,	  gruppens	  dynamik	  i	  
förhållande	  till	  ledarskap	  och	  normperspektiv	  som	  t.ex.	  genus,	  klass	  och	  etnicitet	  

− hur	  man	  leder	  en	  grupp	  vid	  instudering	  av	  ett	  musikverk	  med	  rörelse	  i	  rumsliga	  former	  

Kursinnehåll	  
rörelse;	  ”uppvärmning	  av	  spelplatsen”	  
gruppövningar;	  sinnen,	  rörelse	  och	  rumsliga	  former	  	  
improvisationer;	  musik,	  rörelse,	  röst	  och	  instrument	  
mångdimensionellt	  perspektiv;	  hur	  vi	  lär	  genom	  rumsliga,	  musikaliska	  och	  visuella	  
arrangemang	  och	  kompositioner	  
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estetisk	  kommunikation;	  drama	  kopplat	  till	  musikskapande	  och	  komposition	  
ledarskap;	  kunna	  bli	  ledd	  av	  andra	  i	  ensemblelednings-‐	  och	  instuderingsuppgifter	  med	  
musik	  och	  rörelse	  i	  rummet	  	  
i	  grupp	  instruera	  och	  leda	  instudering	  av	  ett	  musikverk	  (storform)	  

Undervisning	  och	  examination	  
Gruppundervisning	  
Examination	  sker	  fortlöpande	  som	  deltagare	  i	  gruppundervisning,	  samt	  ledning	  av	  
grupp	  vid	  instudering	  av	  en	  rörelseform	  i	  valfri	  musikgenre.	  Redovisas	  i	  konsertform.	  

Betyg	  
Vid	  bedömning	  används	  något	  av	  betygen	  Godkänd	  eller	  Underkänd.	  	  

Litteratur	  och	  övriga	  läromedel	  
Inspelad	  musik	  från	  olika	  genrer	  	  
Egna	  kompositioner	  
Filmer	  

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.	  

Rörelsekomposition	  
Ämneslärarutbildning	  Gy,	  Ämne	  2	  	  

Inplacering	  i	  kurs	   Rytmik 1:2 Kurskod: LAMF64 

Termin	   6 

Beslutad	  av	  UN	  den	   2014-06-11 

Mål	  	  
Efter	  avslutad	  delkurs	  ska	  den	  studerande	  ha	  kunskap	  i	  

− hur	  man	  komponerar	  rörelser	  med	  utgångspunkter	  i	  olika	  musikstilar	  och	  rumsliga	  
former,	  musikaliska	  teman	  

− vad	  rörelsemusikalitet	  innebär	  
− hur	  man	  beskriver	  och	  leder	  instudering	  av	  rörelsekompositioner	  	  
− sambandet	  mellan	  rörelseimprovisation	  och	  klingande	  komposition	  	  	  	  

Kursinnehåll	  
− rörelseimprovisationer	  och	  kompositioner	  till	  musik	  i	  olika	  genrer	  och	  musikformer	  
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− rörelseimprovisationer	  och	  kompositioner	  med	  utgångspunkt	  från	  olika	  teman	  och	  idéer	  
− rörelseimprovisationer	  och	  kompositioner	  med	  stora	  (från	  vardagen)	  och/eller	  små	  
redskap	  

Undervisning	  och	  examination	  
Gruppundervisning	  
Examination	  sker	  fortlöpande	  i	  redovisningsform	  	  

Betyg	  
Vid	  bedömning	  används	  något	  av	  betygen	  Godkänd	  eller	  Underkänd.	  	  

Litteratur	  och	  övriga	  läromedel	  
Musik	  i	  olika	  genrer	  
Aktuella	  artiklar	  

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.	  

Rörelsekomposition/	  Komposition	  
Ämneslärarutbildning	  Gy,	  Ämne	  2	  	  

Inplacering	  i	  kurs	   Rytmik 2:2, 2:3 Kurskod:  

Termin	   6,7 

Beslutad	  av	  UN	  den	   2014-06-11 

Mål	  	  
Efter	  termin	  6	  skall	  den	  studerande	  ha	  kunskap	  i	  	  

− hur	  man	  komponerar	  rörelser	  med	  utgångspunkter	  i	  olika	  musikstilar,	  musikaliska	  teman,	  
samt	  geometriska	  och	  rumsliga	  former	  

− vad	  rörelsemusikalitet	  innebär	  
− hur	  man	  beskriver	  och	  leder	  instudering	  av	  rörelsekompositioner	  	  

Efter	  termin	  7	  skall	  den	  studerande	  ha	  kunskap	  i	  	  
− sambandet	  mellan	  rörelsekomposition	  och	  klingande	  komposition	  	  	  	  

Kursinnehåll	  
Termin	  6	  
rörelseimprovisationer	  och	  kompositioner	  till	  musik	  i	  olika	  genrer	  och	  musikformer	  
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rörelseimprovisationer	  och	  kompositioner	  med	  utgångspunkt	  från	  olika	  teman	  och	  
idéer	  	  
rörelseimprovisationer	  och	  kompositioner	  med	  stora	  (från	  vardagen)	  och/eller	  små	  
redskap	  
Termin	  7	  
rörelseimprovisationer	  och	  kompositioner	  till	  musik	  i	  olika	  genrer	  och	  musikformer	  
komponera	  till	  rörelse	  och	  vice	  versa	  med	  utgångspunkt	  från	  olika	  teman	  och	  idéer	  	  

Undervisning	  och	  examination	  
Gruppundervisning	  
Examination	  sker	  vid	  redovisning	  av	  kompositionsuppgifter	  (termin	  6	  och	  7)	  

Betyg	  
Vid	  bedömning	  används	  något	  av	  betygen	  Godkänd	  eller	  Underkänd.	  	  

Litteratur	  och	  övriga	  läromedel	  
Musik	  i	  olika	  genrer	  
Filmer;	  koreografier,	  rörelseformer	  

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.	  

Rörelseträning	  och	  dans	  
Ämneslärarutbildning	  Gy,	  Ämne	  2	  	  

Inplacering	  i	  kurs	   Rytmik 1:3, 2:3 Kurskod: LAMF74, ---- 

Termin	   7 

Beslutad	  av	  UN	  den	   2014-06-11 

Mål	  	  
Efter	  genomgången	  delkurs	  ska	  den	  studerande	  ha	  kunskap	  i	  

− man	  utvecklar	  fysisk	  styrka	  och	  rörelsefärdigheter	  
− och	  medvetenhet	  om	  rörelsen	  som	  kommunikativt	  verktyg	  
− om	  sin	  egen	  och	  andras	  rörelsekompetenser	  
− rörelse	  utifrån	  ett	  ergonomiskt	  förhållningssätt	  

Kursinnehåll	  
− uppvärmningsövningar	  
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− balansövningar	  
− grundläggande	  rörelser;	  gå,	  springa,	  hoppa,	  rulla,	  krypa	  
− fysisk	  färdighetsträning	  för	  att	  stärka	  leder,	  muskler	  och	  ledband	  (varierar	  år	  från	  år)	  
− kontaktimprovisationer	  
− labanteknik	  
− akrobatik	  (grundläggande	  nivå)	  
− yoga	  
− mim	  
− ergonomi	  

Undervisning	  och	  examination	  
Gruppundervisning	  
Examination	  sker	  fortlöpande	  och	  i	  samband	  med	  gemensam	  redovisning	  vid	  kursslut	  

Betyg	  
Vid	  bedömning	  används	  något	  av	  betygen	  Godkänd	  eller	  Underkänd.	  	  

Litteratur	  och	  övriga	  läromedel	  
Lärares	  kompendier	  
Aktuella	  artiklar	  
Fonogram	  

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;	  rytmik	  och	  drama	  
Ämneslärarutbildning	  Gy,	  Ämne	  2	  	  

Inplacering	  i	  kurs	   Rytmik 1:1, 1:2, 1:3, 2:1, 2:2, 2:3 
Kurskod:LAMF54, LAMF64, 
LAMF74 

Termin	   5,6,7 

Beslutad	  av	  UN	  den	    

Mål	  	  
Efter	  termin	  5	  skall	  den	  studerande	  	  

− ha	  kunskaper	  om	  olika	  musikaliska	  aktiviteter	  i	  ett	  klassrum	  utifrån	  ett	  
Rytmikpedagogiskt	  perspektiv.	  

− kunna	  resonera	  kring	  olika	  förhållningssätt	  runt	  lärande	  i	  musik	  och	  med	  specialisering	  på	  
helhetspedagogik,	  Rytmikpedagogik	  och	  Dramapedagogik	  

− visa	  på	  grundläggande	  utvecklade	  praktiska	  och	  teoretiska	  kunskaper	  i	  pedagogiskt	  
drama	  med	  fokus	  på	  ledarskap	  och	  gruppdynamik	  samt	  lekens	  betydelse	  

Efter	  termin	  6	  skall	  den	  studerande	  	  
− ha	  kunskaper	  om	  olika	  musikaliska	  aktiviteter	  i	  ett	  klassrum	  utifrån	  ett	  
Rytmikpedagogiskt	  perspektiv.	  

− ha	  kunskaper	  i	  hur	  man	  planerar	  och	  genomför	  en	  musiklektion	  utifrån	  ett	  
Rytmikpedagogiskt	  förhållningssätt.	  

− kunna	  resonera	  kring	  planering	  och	  genomförande	  av	  musikundervisning	  utifrån	  ett	  
Rytmikpedagogiskt	  förhållningssätt.	  

− ha	  utvecklat	  ett	  mångdimensionellt	  och	  kreativt	  förhållningssätt	  till	  lärande,	  där	  rörelse	  är	  
ett	  centralt	  begrepp	  i	  hur	  vi	  lär.	  

− förklara	  och	  levandegöra	  hur	  olika	  berättande	  gestaltningsmetoder	  och	  modeller	  kan	  
användas	  i	  pedagogiska	  sammanhang	  för	  att	  utveckla	  fantasi,	  samspel	  och	  lärande	  

− uppvisa	  förmåga	  att	  skapa	  rum	  som	  ger	  möjligheter	  till	  olika	  sorters	  möten,	  berättelser	  
och	  samtal	  

Efter	  termin	  7	  skall	  den	  studerande	  	  
− kunna	  redogöra	  för	  olika	  Rytmikpedagogiska	  perspektiv	  på	  undervisning	  och	  lärande.	  	  
− kunna	  beskriva	  hur	  olika	  Rytmikpedagogiska	  traditioner	  vuxit	  fram	  och	  hur	  de	  kommer	  
till	  uttryck	  i	  undervisningssituationer.	  

− ha	  goda	  kunskaper	  om	  hur	  musikläraren	  med	  Rytmikpedagogens	  förhållningssätt	  
organiserar	  undervisningen,	  dels	  på	  övergripande	  nivå,	  samt	  i	  arbetsformer	  och	  arbetssätt.	  

− med	  stöd	  i	  Rytmikpedagogisk	  litteratur	  kunna	  diskutera	  människors	  utveckling	  och	  
lärande.	  

− hur	  man	  identifierar	  och	  förklarar	  Rytmik	  som	  ämne	  och	  som	  musikpedagogisk	  metod	  
− kunna	  diskutera	  och	  identifiera	  skillnader	  och	  likheter	  mellan	  drama-‐	  och	  
Rytmikpedagogik.	  
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− kunna	  redogöra	  för	  olika	  teorier	  om	  pedagogiskt	  ledarskap	  samt	  kunna	  överför	  till	  
pedagogisk	  praxis	  

− ha	  tillägnat	  sig	  olika	  verktyg	  för	  att	  utveckla	  sitt	  ledarskap,	  förmåga	  till	  samarbete	  och	  
kommunikation	  människor	  emellan	  

− visa	  på	  grundläggande	  kunskaper	  hur	  man	  i	  dramapedagogiskt	  arbete	  utforskar	  och	  leder	  
grupper	  för	  att	  kunna	  främja	  och	  bibehålla	  förtroendefulla	  relationer	  samt	  skapar	  
förutsättningar	  för	  demokratiska	  processer	  i	  skola	  

Kursinnehåll	  
Termin 5 
Lektionsplanering	  i	  musik	  för	  olika	  stadier	  (åk	  1-‐6,	  kulturskola)	  
Terminsplanering	  i	  musik	  för	  olika	  stadier	  (åk	  1-‐6,	  kulturskola)	  
Uppgifter	  och	  övningar	  i	  ledarskap	  och	  kommunikation	  
Diskussioner	  om	  hur	  människor	  lär	  på	  olika	  sätt	  
Identifiering	  och	  förklaring	  av	  Rytmik	  som	  ämne	  och	  som	  musikpedagogisk	  metod	  i	  
skolan	  
Pedagogik,	  pedagogiskt	  arbete	  och	  didaktik	  
VFU-‐	  och	  uppföljning	  av	  praktik	  
Med	  stöd	  i	  relevant	  teori	  och	  i	  relation	  till	  den	  egna	  praktiken	  analyseras,	  reflekteras,	  
prövas	  och	  diskuteras	  ämnesområdenas	  innehåll	  
 
Termin 6 
Lektionsplanering	  i	  musik	  för	  olika	  stadier	  (est.program/gymnasieskola)	  
Terminsplanering	  i	  musik	  för	  olika	  stadier	  (est.program/gymnasieskola)	  
Uppgifter	  och	  övningar	  i	  ledarskap	  och	  kommunikation	  
Diskussioner	  om	  hur	  människor	  lär	  på	  olika	  sätt	  
Identifiering	  och	  förklaring	  av	  Rytmik	  som	  ämne	  och	  som	  musikpedagogisk	  metod	  i	  
skolan	  
Pedagogik,	  pedagogiskt	  arbete	  och	  didaktik	  
VFU-‐	  och	  uppföljning	  av	  praktik	  
Med	  stöd	  i	  relevant	  teori	  och	  i	  relation	  till	  den	  egna	  praktiken	  analyseras,	  reflekteras,	  
prövas	  och	  diskuteras	  ämnesområdenas	  innehåll	  
 
Termin 7 
Lektionsplanering	  i	  musik	  för	  olika	  stadier	  (folkhögskola)	  
Terminsplanering	  i	  musik	  för	  olika	  stadier	  (folkhögskola)	  
Uppgifter	  och	  övningar	  i	  ledarskap	  och	  kommunikation	  
Diskussioner	  om	  hur	  människor	  lär	  på	  olika	  sätt	  
Identifiering	  och	  förklaring	  av	  Rytmik	  som	  ämne	  och	  som	  musikpedagogisk	  metod	  i	  
skolan	  
Pedagogik,	  pedagogiskt	  arbete	  och	  didaktik	  
VFU-‐	  och	  uppföljning	  av	  praktik	  
Litteraturstudier	  om	  Rytmikpedagogiska	  teoribildningar,	  historiska	  och	  nutida	  
Skrivarbete	  om	  Rytmikpedagogik	  (1500-‐2000	  ord)	  
Med	  stöd	  i	  relevant	  teori	  och	  i	  relation	  till	  den	  egna	  praktiken	  analyseras,	  reflekteras,	  
prövas	  och	  diskuteras	  ämnesområdenas	  innehåll	  
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Undervisning	  och	  examination	  
Examinationen	  sker	  löpande	  genom	  praktiska,	  muntliga,	  skriftliga	  redovisningar	  och	  
uppgifter,	  individuellt	  och	  i	  grupp.	  Den	  avslutande	  examinationen	  sker	  genom	  ett	  
skriftligt	  arbete,	  som	  granskas	  och	  kommenteras	  av	  medstudenter.	  Examination	  sker	  
även	  genom	  uppföljning	  av	  VFU-‐praktik.	  

Betyg	  
Vid	  bedömning	  används	  något	  av	  betygen	  Godkänd	  eller	  Underkänd.	  	  
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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.	  
	  


