
Provinstruktion prov till Ämnesfördjupning 2017 

Du som so ̈ker till a ̈mnesla ̈rarprogrammet i musik och on̈skar ha en a ̈mnesfor̈djupning i Arrange-
ring/komposition ska uto ̈ver G-prov och LM-prov pa ̊ Huvudinstrument/sa ̊ng i vald genre, a ̈ven genom-
for̈a nedansta ̊ende prov i vecka 19, 2017. 

Observera att anma ̈lan till detta prov go ̈rs via mail till pia.remheden_eriksson@mhm.lu.se (inte via antag-ning.se) senast 2017-04-15  

A ̈̈mnesfo ̈rdjupning la ̈ses redan i termin 1 och kan sedan va ̈ljas inom a ̈mne 2 i termin 5, 30 hp eller 60 hp. 

Provets innehåll: 
Provet består av arrangerings-och kompositionsuppgifter med  
valfri inriktning mot antingen västerländsk konstmusik eller jazzmusik. 

Vidare görs en harmonisk analys (funktionsanalys eller steganalys) inom konstmusik eller jazzmusik. Dess-
utom skall du vid provtillfället lämna in tre arrangemang/kompositioner –noterade i partiturform samt 
dokumenterade på CD (live eller midiversion). 

Exempel på ”provprov” till profilering inom Arrangering/komposition finner du längre ner i detta 
dokument.

Inlämnade prov återsändes ej. 

Bedömningskriterier 
Juryn gör en helhetsbedömning utifrån:  
din förmåga att arrangera för olika ensembletyper inom den valda genren (konstmusik eller jazzmusik) 
din förmåga att analysera ett musikstycke inom vald genreinriktning med funktionsanalys eller steganalys 
din instrumentkännedom 
din kunskap om stämföring 

För mer information vänligen kontakta hakan.andersson@mhm.lu.se 

Postadress:	Musikhögskolan	i	Malmö,	Box	8203,	SE-20041	Malmö.	Besöksadress:	Ystadvägen	25	
Telefon	växel:	040-32	54	50		Telefax:	040-32	54	40	

Musikhögskolan	i	Malmö	
LM-prov	till	Ämneslärarutbildning	i	musik	

Ämnesfördjupning		
Arrangering/Komposition	



Nedan och följande sidor visar exempel på hur provuppgifterna kan se ut och ungefär vilken 
svårighetsgrad och omfattning som gäller. 

 
 
Uppgift 1 
 
Komponera en melodi med noterad underliggande harmonik (ackordanalys) som inleds med 
de sex toner som finns noterade nedan. Du är fri att fullfölja motivet och rytmisera efter eget 
tycke. Melodin bör bestå av minst 16 takter och utgöra en avslutad enhet. (Har du svårt att 
få tiden att räcka till, kan melodin bestå av enbart en A-del). 
 
 

 
 
 
 

Uppgift 2 
 
Arrangera en av de tre valfria melodier du fått på sidan 3. Notera arrangemanget i klingande 
partitur på de partiturpapper som medföljer. 
 
• Du är fri att ta bort eller lägga till ackord, eller att färga ackorden samt använda annan 
ton än grundtonen i basstämman. 
 
 
• Tänk på att variera arrangemanget med olika arrangeringstekniker och förändring 
av instrumentationen, t.ex. tvåstämmighet som kontrast till fyrstämmighet, några av 
stämmorna spelar unisont, byte av melodiförande instrument etc. 
 
• Längden på arrangemanget bestämmer du själv. 
 

 
Frivillig uppgift 
 
Skriv med utgångspunkt från nedanstående tema en 3-stämmig fugaexposition i barockstil 
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Konstmusikinriktning: 
 
Skriv arrangemanget för stråkorkester, d.v.s.: 
 
Violin 1 
Violin 2 
Viola 
Cello + Kontrabas (spelar samma stämma) 
 
Om du vill kan du utöka orkestern med en flöjt och en klarinett! 
 
De tre visorna som du har att välja mellan är: 
 
Nocturne 
Det var dans bort i vägen 
Liksom en herdinna 
 
Afro-amerikansk inriktning: 
 
Skriv arrangemanget för tre- eller fyra blås: 
 
Trumpet (klingande notation) 
Altsax (klingande notation) 
(Trombon om du vill skriva ett fyrstämmigt arr) 
Barytonsax (notera klingande i basklav) 
Piano (noteras med ackordanalys där inget annat krävs) 
Bas (noteras med ackordanalys där inget annat krävs) 
Trummor (notation frivilligt) 
 
 
 
De tre låtarna som du har att välja mellan är: 
 
 
On Green Dolphin Street 
Blue Bossa 
All the things you are 
 
 
 
Alla melodier ovan erhålles vid provtillfället utskrivna med melodi plus 
ackordbeteckningar 
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