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	 Musikhögskolan i Malmö 

Ämneslärarutbildning i musik GY	
Inriktning: 
Instrumental/ensemble  
Delkursplan: 
Alternativa skolformer 

	

Delkurs: Alternativa skolformer 
Inplacering i kurs Instrument/sång, Rytmik 1, 

Körledning/Kördirigering 1, En-
semble/Ensembleledning 

Kurskod:  

Termin 7 

Beslutad av UN den  

 

Mål 
Efter avslutad kurs skall den studerande 

− visa kunskap om de pedagogiska riktningar som är vanliga i danska friskolor 
− visa kunskap om det danska friskolesystemet 
− ha reflekterat över olika sätt att bedriva ensembleundervisning utifrån observationer i 

delkursen 
− ha reflekterat över förhållandet mellan de observerade skolornas musikundervisning 

och undervisningen i svenska grundskolor, som den beskrivs i nationella utvärdering-
en 2013 

Kursinnehåll 
Studiebesök och observationer av danska friskolor, diskussioner och grupparbete 

Undervisning och examination 
Delkursen bedrivs i form av föreläsning, auskultationer och grupparbete.  
Examination sker genom inlämnande av rapport och reflektion 
 

Litteratur och övriga läromedel 
Nationella ämnesutvärderingen i musik 2013, rapport 424 2015, Skolverket 
Artiklar och kompendium 
 

Kursutvärdering 
Kursen utvärderas 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 kursut-
värderingen. Erfarenheter och synpunkter från utvärderingen ska beaktas och följas upp i 
nästa års kurs. 
 



	 Musikhögskolan i Malmö 

Ämneslärarutbildning i musik GY	
Inriktning: 
Instrumental/ensemble  
Delkursplan: 
Ensemble Singer-Songwriter 

	

Delkurs: Ensemble Singer-Songwriter 
Inplacering i kurs Huvudinstrument och Ensemble Kurskod:  

Termin 1 

Beslutad av UN den  

 

Mål 
Efter avslutad kurs skall den studerande 

− visa grundläggande färdigheter i att skapa egna låtar enskilt och i grupp 
− visa grundläggande kunskaper om olika tekniker i låtskrivande 
− ha reflekterat över den egna processen när det gäller musikskapande 
− visa förmåga att analysera sina egna och sina studiekamraters låtar avseende form, 

text och melodi 
− reflekterat över sitt och sina studiekamraters framförande med avseende på publik-

kommunikation och scennärvaro 
− ha skapat minst två egna kompositioner/låtar och framfört dessa inför publik 

Kursinnehåll 
Praktiskt musicerande och låtskapande, diskussioner och reflektioner 

Undervisning och examination 
Delkursen utgörs av gruppundervisning och enskild handledning. Gästlärare och workshops 
kan förekomma. Formativ examination blandas med redovisningar och konserter. 
 

Litteratur och övriga läromedel 
Egna och andras kompositioner 
 

Kursutvärdering 
Kursen 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 kursut-
värderingen. Erfarenheter och synpunkter från utvärderingen ska beaktas och följas upp i 
nästa års kurs. 
 



	 Musikhögskolan i Malmö 

Ämneslärarutbildning i musik GY	
Inriktning: 
Instrumental/ensemble  
Delkursplan: 
Ensemble Singer-Songwriter 

	

Delkurs: Ensemble Singer-Songwriter 
Inplacering i kurs Huvudinstrument och Ensemble Kurskod:  

Termin 2 

Beslutad av UN den  

 

Mål 
Efter avslutad kurs skall den studerande 

− visa grundläggande färdigheter i att skapa egna låtar enskilt och i grupp 
− visa förmåga att använda sina kunskaper om olika tekniker i låtskrivande i praktisk 

form 
− ha reflekterat över den egna processen när det gäller musikskapande 
− visa fördjupad förmåga att analysera sina egna och sina studiekamraters låtar avse-

ende form, text och melodi 
− ha tillägnat sig grundläggande kunskaper om textframställning i ett konstnärligt och 

musikhistoriskt perspektiv 
− reflekterat över sitt och sina studiekamraters framförande med avseende på publik-

kommunikation och scenisk framställning 
− ha skapat minst två egna kompositioner/låtar och framfört dessa inför publik 

Kursinnehåll 
Praktiskt musicerande, textanalys och låtskapande, diskussioner och reflektioner 

Undervisning och examination 
Delkursen utgörs av gruppundervisning och enskild handledning. Gästlärare och workshops 
kan förekomma. Formativ examination blandas med redovisningar och konserter. 
 

Litteratur och övriga läromedel 
Egna och andras kompositioner 
 

Kursutvärdering 
Kursen 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 kursut-
värderingen. Erfarenheter och synpunkter från utvärderingen ska beaktas och följas upp i 
nästa års kurs. 
 



	 Musikhögskolan i Malmö 

Ämneslärarutbildning i musik GY	
Inriktning: 
Instrumental/ensemble  
Delkursplan: 
Ensemble Singer-Songwriter 

	

Delkurs: Ensemble Singer-Songwriter 
Inplacering i kurs Självständigt arbete 1/Ensemble Kurskod:  

Termin 3 

Beslutad av UN den  

 

Mål 
Efter avslutad kurs skall den studerande 

− visa goda färdigheter och medvetenhet i skapande av egna låtar enskilt och i grupp 
− visa fördjupad förmåga att använda sina kunskaper om olika tekniker i låtskrivande i 

praktisk form 
− ha reflekterat över den egna processen när det gäller musikskapande 
− ha fördjupat sitt kunnande om låttexter, dess budskap och relation till musiken 
− visa god förmåga att analysera och argumentera kring sina egna och sina studiekam-

raters låtar avseende form, text och melodi 
− ha visat förmåga att kunna skapa, producera och framföra låtar inom diverse genrer 

och stilar 
− ha komponerat minst 2 originallåtar inom av läraren vald genre/område 
− reflekterat över sitt och sina studiekamraters framförande med avseende på publik-

kommunikation och scenisk framställning 

Kursinnehåll 
Praktiskt musicerande, textanalys och låtskapande, diskussioner och reflektioner 

Undervisning och examination 
Delkursen utgörs av gruppundervisning och enskild handledning. Gästlärare och workshops 
kan förekomma. Fortlöpande formativ examination blandas med redovisningar och konserter. 
 

Litteratur och övriga läromedel 
Egna och andras kompositioner 
 

Kursutvärdering 
Kursen 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 kursut-
värderingen. Erfarenheter och synpunkter från utvärderingen ska beaktas och följas upp i 
nästa års kurs. 
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Musiklärarutbildningen	IE:	K0:0	–	Namn	på	Kurs	

 



	 Musikhögskolan i Malmö 

Ämneslärarutbildning i musik GY	
Inriktning: 
Instrumental/ensemble  
Delkursplan: 
Ensemble Singer-Songwriter 

	

Delkurs: Ensemble Singer-Songwriter 
Inplacering i kurs Självständigt arbete 1/Ensemble Kurskod:  

Termin 4 

Beslutad av UN den  

 

Mål 
Efter avslutad kurs skall den studerande 

− visa mycket goda färdigheter och medvetenhet i skapande av egna låtar enskilt och i 
grupp 

− visa fördjupad förmåga att använda sina kunskaper om olika tekniker i låtskrivande i 
praktisk form 

− ha reflekterat över den egna processen när det gäller musik- och textskapande 
− ha fördjupat sitt kunnande om låttexters betydelse, dess budskap och dess relation till 

musiken 
− visa fördjupad förmåga att analysera och argumentera kring sina egna och sina studi-

ekamraters låtar avseende form, text, melodi och framförande 
− reflekterat över sitt och sina studiekamraters framförande med avseende på publik-

kommunikation och scenisk framställning, samt visat god förmåga att ge konstruktiv 
feedback på studiekamraters framförande 

− ha skapat minst två egna kompositioner/låtar och framfört dessa inför publik 

Kursinnehåll 
Praktiskt musicerande, textanalys och låtskapande, diskussioner och reflektioner 

Undervisning och examination 
Delkursen utgörs av gruppundervisning och enskild handledning. Gästlärare och workshops 
kan förekomma. Fortlöpande formativ examination blandas med redovisningar och konserter. 
 

Litteratur och övriga läromedel 
Egna och andras kompositioner 
 

Kursutvärdering 
Kursen 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 kursut-
värderingen. Erfarenheter och synpunkter från utvärderingen ska beaktas och följas upp i 
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Musiklärarutbildningen	IE:	K0:0	–	Namn	på	Kurs	

nästa års kurs. 
 


