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Afro-cubanskt slagverk 
 
Inplacering i kurs  
IE Rytmik  
K2:5-8 
 
Delkursmål  
Efter genomgången delkurs ska den studerande kunna  

- spela congas, claves, campanas, palitos  
- rytmiska mönster som ingår i den afro-cubanska slagverksmusiken 
- samspela med andra 
- använda conga-spelet i metrikundervisningen 

 
Innehåll  

- Rumba, Tumbao, Rumba Abierta, Merengue, Iyesá, Bembé, Samba 
- Spela 4 mot 3 på trummor 
- Kanon och improvisationer på trummor 
- Spela 5 mot 4 på trummor 
- Historik 

 
Undervisningens genomförande  
- Gruppundervisning. Samläsning årskurs 3 och 4 
Examination sker fortlöpande i praktik och teori samt vid redovisning  
 
Litteratur 
Lärares eget material  
Fonogram och fältinspelningar 
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Att vara lärare 1-4 
 
Inplacering i kurs  
IE, G-Ga: Gemensam del 1-8 
 
Delkursmål  
Under delkursen ska den studerande utveckla kunskap om de skolformer där musikundervisning 
förekommer och de villkor som kännetecknar musikläraryrket. Delkursen ska bidra till att den 
studerande får förståelse för musiklärarens olika arbetsuppgifter samt ges möjlighet att reflektera 
över de utmaningar som läraren i musik ställs inför; i relation till sig själv och till yrkesvalet. 
Genom 
träning i olika reflekterande arbetssätt ska delkursen bidra till att utveckla den studerandes 
förmåga att sätta ord på, diskutera och reflektera över samhällets och skolans värdegrund samt bli 
medveten om sina egna och andras värderingar. Vidare ska den studerande erhålla kunskaper om 
hur förändringar såväl i samhället som i musiken kan påverka musikundervisningen och i detta 
sammanhang utveckla kunskap om metodiska val samt musikaliska och pedagogiska redskap. I 
delkursen ska den studerande få kunskap om och tillämpa systematisk dokumentation och analys 
av undervisning samt få möjlighet att öka förståelsen för hur erfarenheter kan utvidga 
handlingsutrymmet och ge möjligheter till utveckling av verksamheten. 
 
Innehåll  
– Olika perspektiv på undervisning och lärande 
– Organisation av undervisning, dels på en övergripande nivå i skolan, dels i de arbetsformer 
och arbetssätt lärare väljer 
– Teori om kunskapsbildning med fokus på musikaliska kunskaper 
– Språk som pedagogiskt redskap 
– Etik ur ett lärarperspektiv 
– Utvecklingsarbete och målbeskrivningar 
– Aktiva fältstudier inom olika skolformer 
 
Att vara lärare 2: Grupprocesser. Om lärande och samspel i grupp 
– Socialt samspel mellan människor i olika sammanhang 
– Gruppsykologiska övningar 
– Konfliktlösningsmodeller; mobbning etc 
– Kommunikation; ledarskap, kroppsspråk etc 
– Elevinflytande 
– Lärarens olika roller och rollkonflikter 
– Utvecklingssamtalets innehåll och genomförande 
– Genusperspektiv på de ingående ämnena för den kommande yrkesrollen 
Innehållet i delkursen Att vara lärare samordnas med delkursen Seminarieserien 
 
Att vara lärare 3: Mål och ideologi 
– Skolhistorik 
– Styrdokument för olika skolformer 
– Målrelaterat arbete, resultatbedömning och utvärdering av undervisning 
– Elev och föräldrakontakter, mentorskap, individuell studieplan/uppföljning 
– Utvecklandet av en egen idealskola 
– Alternativa pedagogiska riktningar 
– Interkulturella frågor 
Innehållet i delkursen Att vara lärare samordnas med delkursen Seminarieserien 
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Att vara lärare 4: Läraryrkets villkor och möjligheter 
– Läraren och lagen 
– Att anställas och vara anställd 
– Föreläsare från olika skolor, fackliga förbund m.fl. 
– Skolutveckling. Utveckling av yrkets och dess olika verksamhetsfält 
Innehållet i delkursen Att vara lärare samordnas med delkursen Seminarieserien 
 
 
Undervisningens genomförande  
Delkurserna genomförs i form av litteraturstudier, seminarier, föreläsningar, diskussioner, 
problembaserade 
uppgifter, projektstudier och praktiska arbetssätt i grupp eller individuellt. 
  
   
Litteratur 
Kurslitteratur förtecknas på särskild lista. alt. se arbetsplan 
 
Examination 
Muntliga, skriftliga och musikaliska redovisningar sker fortlöpande under delkurserna. Delkurserna 
avslutas med en skriftlig eller muntlig tentamen.  
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Biackordinstrument 
 
Inplacering i kurs  
IE K2:1-2 
Variant/Inriktning: IE Folkmusik, Jazz, Rock och Klassisk (endast för studerande med gitarr  
som huvudinstrument)  
 
Delkursmål  
Efter genomgången delkurs ska den studerande ha tillägnat sig  
– elementär spelteknik och kunna ackompanjera enklare stycken på gehör och/eller efter 
ackordbeteckningar  
–  elementär notspelsförmåga.  
 
Innehåll  
- Undervisningen riktas mot den studerandes huvudgenre:  
- enkelt ackompanjemang i olika genrer på gehör eller efter ackordbeteckningar  
- elementärt notspel  
- speltekniska grunder  
 
Undervisningens genomförande  
Enskild undervisning. Andra former som parvis och gruppundervisning kan förekomma. 
Kommentar: För IE-studerande med jazz-, rock-, folkmusik- eller rytmikinriktning ska 
tyngdpunkten i delkursen läggas på gehörsspel.  
Den exakta progressionen tillåts variera utifrån studentens individuella förutsättningar för att 
åstadkomma en optimal utveckling. 
   
Litteratur 
Noter, litteratur, fonogram och övrigt material som är relevant i anslutning till kursens syften 
och innehåll utgör kurslitteratur. 
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Biackordinstrument  
 
Inplacering i kurs  
G/Ga K1: 1-4 
 
Delkursmål  
Efter genomgången delkurs ska den studerande  

- ha tillägnat sig en grundläggande spelteknik och färdighet att inom olika genrer kompa på 
ett funktionellt och stilriktigt sätt 

- kunna leda sång från pianot 
- ha tillägnat sig en elementär notspelsförmåga och fått praktisk orientering om de olika 

sammanhang, såväl inom utbildningen som i yrkeslivet, där piano ingår 
 
Innehåll 
- ackompanjemang efter ackordbeteckningar främst till egen sång 
- plankning och annan gehörsinlärning 
- enklare melodispel 
- enklare gehörstransponering 
- grundläggande förspels- och modulationsteknik 
- praktisk orientering om spel i kompgrupp och annat samspel 
- indstuderingsteknik, övningsmetodik, memorering, formanalys 
- elementärt notspel 
 
Undervisningens genomförande  
Delkursen innehåller varierade undervisningsformer. Dessa utvecklas med utgångspunkt i      
delkursens mål och innehåll i samverkan mellan lärare och studerande. Undervisning enskilt 
och i grupp. Den exakta progressionen tillåts variera utifrån studentens individuella 
förutsättningar för att åstadkomma en optimal utveckling. 
  
Litteratur 
Noter, litteratur, fonogram och övrigt material som är relevant i anslutning till kursens syften 
och innehåll utgör kurslitteratur. 
 
 

Delkursutvärdering 
Lärare och studenter väljer den form av utvärdering som lämpar sig bäst för delkursen. Detta 
kan ske som formativ (löpande) utvärdering där resultatet direkt kan påverka pågående 
undervisning och skapa dialog om lärande mellan lärare och studerande och/eller summativ 
utvärdering som genomförs efter avslutad delkurs antingen skriftligt eller muntligt. Resultatet 
av en skriftlig utvärdering skall återkopplas till de studerande. 
Frågor kring mål, innehåll och undervisningsformer bör vara centrala. Viktiga synpunkter och 
erfarenheter från delkursutvärderingar skall tas upp i kursutvärderingen. Ansvaret för att 
utvärderingen kommer till stånd ligger hos undervisande lärare. Erfarenheter och synpunkter 
från utvärderingen skall beaktas och följas upp i nästa års delkurs. 
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Dans 
 
Inplacering i kurs  
IE Rytmik 
K1:1-8 
 
Delkursmål  
Efter genomgångna delkurser ska den studerande kunna 

- dansa inom olika genrer  
- skapa enkla danskoreografier 
 
Innehåll  
- uppvärmning 
- danstekniker 
- koreografier 
 
Delkursen kan inte detaljbeskrivas, eftersom inriktningar och dansstilar väljs efter studenters 
behov. 
 
Undervisningens genomförande  
Gruppundervisning. 
Examination sker fortlöpande i form av gruppredovisning. 
   
Litteratur 
Fonogram 
Lärares eget material 
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Drama 
 

Inplacering i kurs 

K2:1 – Musik och kommunikation  

Variant/Inriktning: G/Ga 

Årskurs/termin: Åk1 

Delkursmål 

Efter genomgången delkurs ska den studerande kunna  

- uppvisa en kommunikativ förmåga i mindre och större grupper 

- identifiera möjligheter och hinder som påverkar kommunikation och samspel 

- visa på hur drama, musik och rörelse samspelar i en kommunikativ kreativ process 

- improvisera i grupp 

Innehåll 

- kommunikations-, fantasi- och sinnesträningsövningar 

- övningar i konflikthantering 

- improvisationsövningar 

- rollspel 

Undervisningens genomförande 

Gruppundervisning 
Examination sker i praktik och teori med iscensättning av provade gruppskisser, kontinuerliga 
improvisationer med uppföljande samtal och reflektion 
  
Litteratur 

Erberth, Bodil & Rasmusson, Viveka (2007), Undervisa 
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Drama 
 
IE Rytmik 
 
K2:1  
 
Delkursmål  
 

Efter genomgången delkurs ska den studerande kunna 

- visa på hur drama, musik och rörelse samspelar i en kommunikativ kreativ process 

- improvisera i grupp 

- identifiera möjligheter och hinder som påverkar kommunikation och samspel 

 
 
Innehåll  
 
- kommunikationsövningar genom lek, rollspel och improvisation 
- reflektion kring teori och praktik 
 
Undervisningens genomförande 
 
Gruppundervisning 
Examination sker i praktik och teori med iscensättning av provade gruppskisser, kontinuerliga 
improvisationer med uppföljande samtal och reflektion 

 

   
Litteratur 
 
Erberth, Bodil & Rasmusson, Viveka (2007), Undervisa i pedagogiskt drama, Studentlitteratur 
alternativt  Hägglund, Kent & Fredin, Kirsten (2001), Dramabok, Liber  
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Ensembleblock – Folkmusik 
 
Inplacering i 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 
folkmusikinriktning 
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 folkmusikensembleformer 
– ha genreförtrogenhet samt utvecklat förmågan till samspel inom folkmusikgenrens olika 
former för ensemblespel 
– utvecklat en god förståelse för folkmusikens uppförandepraxis och flexibilitet i 
ensembleutövning 
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 
tillfredställande 
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 vokala 
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 
– 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 
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Undervisningens genomförande 
Delkursen innehåller varierade arbetsformer som utvecklas i samverkan mellan lärare och 
studerande 
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 
examination 
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 
undervisning 
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 skriftlig 
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 
utvärdering 
kommer till stånd ligger hos undervisande lärare. Erfarenheter och synpunkter från utvärderingen 
ska beaktas och följas upp i nästa års delkurs. 
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Ensembleblock – Jazzmusik  

  
Fastställd: UR 2003-12-09  
  
Inplacering i utbildningen  
 Kurs: K1  
 Variant/Inriktning: IE Jazz  
 Årskurs/termin: Samtliga  

  
Mål  
Efter genomgången delkurs ska den studerande  
– ha uppnått mycket goda färdigheter i att musicera i olika ensembleformer, i synnerhet vad  
gäller kommunikation och samspel  
– kunna behärska jazzens harmonik, såväl gehörsmässigt som teoretiskt   
– ha ett högt utvecklat improvisationsspråk  

 
Innehåll  
– praktiskt musicerande i olika ensembletyper  
– repetitionsteknik  
– kompositionsteknik  

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

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

Betygsgrader   
Som betyg används Godkänd eller Underkänd  
 

Kurslitteratur   
Egna kompositioner samt material som läraren finner lämpligt. 
   

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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Ensembleblock med didaktisk inriktning – Rock 
 

Inplacering i 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 
 

Delkursmål  
 
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 yrkesverksamhet 

– 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 

ensembleinstrumenten 
– ha skaffat sig gedigna kunskaper om de mest förekommande rockstilarnas form, 

harmonik, 
– rytmik och övriga stildrag 
– ha grundläggande kunskaper om hur man på ett enkelt sätt, inom ramen för 

ensembleundervisning kan göra en musikvideo 
– ha en god uppfattning om hur man på nivå av kulturskola och estetiskt program kan 

bedriva ensembleverksamhet med inriktning mot improvisation 
 
Innehåll 
 

– praktiskt spelande och övning i att leda och instruera 
– didaktiska studier kring ensemblespel med ungdomar 
– didaktiska studier i improvisation 
– verksamhetsförlagd ensembleverksamhet med ungdomar, s.k. pedagogiskt projekt 

 
Undervisningens genomförande 
 
Undervisningen bedrivs under termin 1 - 4 i form av ensemblespel. Alla deltagare roterar 
mellan de i ensemblen ingående instrumenten. Läraren tar med och instruerar de första 
gångerna, därefter delas uppgifter ut till de studerande. Uppgifterna består av: 

– val av lämpligt undervisningsmaterial (utskrift och klingande exempel) 
– 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 
– kursen avslutas med en redovisning i form av intern (rockprofilen) konsert. 3 – 4 låtar 

framförs där varje student cirkulerar mellan de olika instrumenten. Termin 5, 6 och 7 
genomförs enligt följande: 



 16 

– termin 5 är specifikt riktad mot improvisationsensemble med betoning och fokus på 
den typ av improvisationsundrvisning som kan förekomma på kulturskolor och 
estetiska program  

– termin 6 läses som projekt. Gruppen delas i mindre enheter där varje enhet har som 
uppgift att producera en musikvideo (musik, text och videoinspelning). Slutproduktion 
redovisas i samband med intern konsert i slutet av terminen. 

– termin 7 ägnas åt önskemål från ensemblegruppen. Ämnen kan vara att spela och gå 
igenom färdigskrivet förlagt ensemblematerial, täcka upp områden, genrer eller annat 
som gruppen anser sig behöva komplettera.  

 
Litteratur:  
 
Noter, litteratur, fonogram och övrigt material som är relevant i anslutning till kursens syften 
och innehåll utgör kurslitteratur. 
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Ensembleblock med didaktisk inriktning – Rock/Jazz 
Momentet: Ensemblemetodik för rock och jazz 
 
Inplacering i utbildningen 
Kurs: G Sidoämne/Rockmusikprofil, IE K2 
Variant/Inriktning: G Rock samt IE Jazz och Rock 
Årskurs/termin: Åk3 
 

Delkursmål  
 
Efter genomgången kurs 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 kunna tillämpa kommunikationsmetoder såsom aktivt 

lyssnande och jag-budskap 
– ha en klar bild av sambandet mellan ledarens agerande och de utvecklingsfaser en 

grupp genomgår 
– ha förståelse för vad yrkesrollen som ensembleledare innebär och vilka färdigheter 

som krävs för att professionellt kunna handskas med denna ledarsituation 
 

Innehåll 
 

– litteraturstudier 
– rollspelsövningar 
– kommunikationsövningar 
– diskussioner med anknytning till hemuppgifter och reflektioner gjorda under VFU 

 
Undervisningens genomförande 
 
Undervisningen bedrivs i form av föreläsning i mindre grupp (ca 6-10 stud.). Detta ger 
utrymme för reflekterande diskussioner och praktiska övningar. Applicerande av metoder och 
övningsmoment kopplas i mesta möjliga mån till VFU och andra gruppsituationer där 
kursdeltagarna ingår. Stor vikt läggs vid studentens reflektion över sin egen erfarenhet av 
grupper i arbete, såväl inom musikaliska områden som arbetsgrupper i allmänhet. Kursen 
avslutas med skriftlig tentamen. 
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Ensembleblock – Rockmusik 
 

Inplacering i 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. Musikaliskt 
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 
examination 
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 undervisning 
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 skriftlig 
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 utvärdering 
kommer till stånd ligger hos undervisande lärare. Erfarenheter och synpunkter från utvärderingenska 
beaktas och följas upp i nästa års delkurs. 
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Enskilt tillval  
 
Inplacering i kurs  
K1:1-4 
 
Delkursmål  
Efter genomgången delkurs ska den studerande ha  

– grundläggande alternativt fördjupade kunskaper och färdigheter inom ett valt ämne  
– erfarenheter av självständigt arbete  
 
Innehåll  
Enskilt tillval  
– kan ha karaktären av en fördjupningskurs i ett ämne som man studerat tidigare   
– kan vara studier i t.ex. ett nybörjarinstrument, ett biinstrument, i instudering, improvisation,  
satslära med arrangering, data, synt, sequenser etc.  
– kan vara kurs (instrument/sång) med viss genreinriktning  
– kan vara förlagt utanför Musikhögskolan om kunskapen inte finns att hämta inom skolan    
– kan innehålla annat än musik (t.ex. instrumentvård, ergonomi, mental träning, fysiodrama-  
tik)  
 

Undervisningens genomförande  
Enskilt tillval innebär enskild undervisning på ett instrument/i sång eller i annat ämne.  
Den studerande och läraren planerar tillsammans delkursens upplägg i förhållande till mål, inne-  
håll och den studerandes ingångsnivå. Vidare genomför, redovisar och utvärderar de delkursens  
olika delar tillsammans. Stort ansvar ligger på den studerande att genomföra delkursstudierna  
enligt den plan som överenskommits.  
 
   
Litteratur 
Väljs i samråd med lärare 
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Examensarbete 
 

Inplacering i Kurs:  
G K2:5 och Ga K2:4-5 - Musik och kommunikation samt IE K2 
Variant/Inriktning: G/Ga/IE 
Årskurs/termin: Åk5, Ga40/80p: Åk4 och 5 
 

Mål 
Efter genomgången delkurs skall den studerande i egenskap av reflekterande musiker och lärare 
ha genomfört ett självständigt arbete där denne undersöker valda aspekter av sin 
musikpedagogiska 
verksamhet. Studien skall ha redovisats i en forskningsrapport. 
 

Innehåll 
I delkursen ingår följande: 
– problemställningar (vad? varför?), formulering av forskningsfrågor 
– metod och design (hur?) 
– tidigare forskning: litteraturstudier 
– forskningsrapport 
– presentation av egna resultat, resultatdiskussion med anknytning till tidigare forskning 
– vetenskapsteoretisk översikt 
 

Undervisningens genomförande 
Studenternas självständiga arbeten genomförs med stöd av forskningsmetodisk handledning, 
individuellt och i grupp. 

 
Examination 
Examinationen görs av examinator vid ett seminarium där forskningsrapporterna diskuteras. 
Varje student försvarar sitt eget arbete och opponerar på någon annans. 
 

Betygsgrader 
Som betyg används Godkänd eller Underkänd 
 

Kurslitteratur 
Se aktuell 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 
undervisning 
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 skriftlig 
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 
utvärdering 
kommer till stånd ligger hos undervisande lärare. Erfarenheter och synpunkter från utvärderingen 
ska beaktas och följas upp i nästa års delkurs. 
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Folkmusikensemble med sång och dans 

 
Inplacering i kurs  
K6 – Folkmusik 
 
Delkursmål  
Efter genomgången delkurs ska den studerande ha 

- utvecklat förmågan att genom gehörsmetodik lära in folkmusikalisk repertoar 
- övat sig i några grundläggande folkliga danser 
- spela till dans och reflektera över sambandet mellan dans och musik 
- fått en uppfattning om hur de samlade stilmedel samverkar i genrens uttryck 
- utvecklat förmågan till att arrangera och musicera inom det typiska för folkmusikaliska 
uttrycket 
  
 
 
Innehåll  
-ensemblespel/sång 
-dansinlärning 
-repertoarkännedom 
  
 
Undervisningens genomförande  
 
Delkursen bedrivs som gruppundervisning och innehåller varierade arbetsformer. Man bör 
sträva efter en lämplig balans mellan instrumenten i gruppens sammansättning så att 
förhållandet melodi/komp/sång blir ändamålsenlig.   
   
Litteratur 
Till största delen gehörsbaserat material samt kompletterande noter, fonogram och andra 
medier (film) som passar till kursen . 

 
Examination 

Examination vid kursens avslutande samt uppsökande praktik vid exempelvis danskväll 
arrangerat av Malmö Folk.  
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Forskningsmetodik 1 
 
Inplacering i kurs  
IE: K3:1, G-Ga: K2:1  
 
Delkursmål  
Efter genomgången delkurs ska den studerande ha 

Efter genomgången delkurs ska den studerande ha  
– medvetenhet om egna synsätt i frågor som rör forskning om lärande och undervisning  
– vilja att förstå andras synpunkter i dessa frågor och beredskap att vid behov modifiera sina  
egna  
– dokumenterat de olika momenten i delkursen i den studerandes individuella digitala portfölj  
 
Innehåll  
– olika metoder att samla in data: observations- och intervjumetoder  
– uppgift: att undersöka egen och andras övningsmetodik och studieteknik  
– ramfaktorers inverkan på läroprocesser  
– skolkod  
– praktikrapport (riktlinjer för akademiskt skrivande)  
 

Undervisningens genomförande  
 
Delkursen innehåller varierande arbetsformer.  
– seminarier  
– datainsamling, dokumentation och analys med olika metoder  
– övningsuppgifter med anknytning till de studerandes egna studier   
– forskningsuppgifter i anknytning till den verksamhetsförlagda delen av utbildningen. Doku-  
menteras i en praktikrapport.  
– gruppvis genomförande av repliker av publicerade forskningsstudier  
– diskussion av datainsamlingsmetoder, resultat och rapportskrivning.  
 
 
   
Litteratur 
Kurslitteratur förtecknas på särskild lista (se arbetsplan).  
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Forskningsmetodik 2 
 
Inplacering i kurs  
IE: K3:2, G-Ga: K2:2 
 
Delkursmål  
 

Efter genomgången delkurs ska den studerande ha 

Efter genomgången delkurs ska den studerande ha  
– medvetenhet om egna synsätt i frågor som rör forskning om lärande och undervisning  
– vilja att förstå andras synpunkter i dessa frågor och beredskap att vid behov modifiera sina  
egna  
– dokumenterat de olika momenten i delkursen i den studerandes individuella digitala portfölj 
 
Årskurs 2  
Efter genomgången delkurs ska den studerande ha planerat, genomfört och utvärderat en ak-  
tionsforskningstudie, beskrivit studien och dess resultat i en rapport samt reflekterat över sin 
egen  
lärandeprocess.  
 
Innehåll  
 
Aktionsforskningsprocessens olika steg  
– välja ut ett problem med anknytning till undervisningen  
– planera för hur det ska åtgärdas  
– genomföra förändringsarbetet  
– kontinuerligt dokumentera arbetsprocessen  
– steg för steg utvärdera (reflektera över sitt eget förhållningssätt) och justera arbetsprocessen  

– i en rapport beskriva projektet och dess resultat  
 
Olika metoder för dokumentation av undervisning. Digital portfölj  
Formativ utvärdering  
 

Undervisningens genomförande  
 
Delkursen innehåller varierande arbetsformer.  
– seminarier  
– datainsamling, dokumentation och analys med olika metoder  
– övningsuppgifter med anknytning till de studerandes egna studier   
– forskningsuppgifter i anknytning till den verksamhetsförlagda delen av utbildningen. Doku-  
menteras i en praktikrapport.  
– gruppvis genomförande av repliker av publicerade forskningsstudier  
– diskussion av datainsamlingsmetoder, resultat och rapportskrivning  
 
   
Litteratur 
Kurslitteratur förtecknas på särskild lista (se arbetsplan).  
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Forskningsmetodik 3 
 
Inplacering i kurs  
 
Delkursmål  
Efter genomgången delkurs ska den studerande ha 

Efter genomgången delkurs ska den studerande ha  
– medvetenhet om egna synsätt i frågor som rör forskning om lärande och undervisning  
– vilja att förstå andras synpunkter i dessa frågor och beredskap att vid behov modifiera sina  
egna  
– dokumenterat de olika momenten i delkursen i den studerandes individuella digitala portfölj  
  
Efter genomgången delkurs ska den studerande  
– ha tillägnat sig ett vetenskapligt förhållningssätt till musikaliska lärprocesser genom att ha  
genomfört repliker av tidigare gjorda studier med anknytning till sitt eget verksamhetsom-  
råde  
– med utgångspunkt i de samlade forskningsmetodiska kunskaperna ha valt tema och gjort en  
preliminärplan för sitt examensarbete 
 
Innehåll  
Vetenskapsteoretisk översikt  
– forskningsprocessens olika steg: problemställningar (vad? varför?) och metodval (hur?)  
– tidigare forskning: litteratursökning  
– val av dokumentationsform  
– resultatredovisning och diskussion: anknytning till tidigare forskning  
– plan för examensarbetet  
 

 
 
Undervisningens genomförande  
Delkursen innehåller varierande arbetsformer.  
– seminarier  
– datainsamling, dokumentation och analys med olika metoder  
– övningsuppgifter med anknytning till de studerandes egna studier  
– forskningsuppgifter i anknytning till den verksamhetsförlagda delen av utbildningen. Doku-  
menteras i en praktikrapport.  
– gruppvis genomförande av repliker av publicerade forskningsstudier  
– diskussion av datainsamlingsmetoder, resultat och rapportskrivning  
 
   
Litteratur 
Kurslitteratur förtecknas på särskild lista (se arbetsplan).  
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Fysiodramatik 
 
Inplacering i Kurs: K2 
Variant/Inriktning: Samtliga IE sångare 
Årskurs/termin: Åk3 eller 4 
Poängtal: 0p/G. 
 

Mål 
Efter genomgången delkurs ska den studerande ha kännedom om samspelet mellan kropp och 
röst. 
Delkursen skall också bidra till att den studerande utvecklar sin 
– kommunikativa förmåga 
– förmåga till inlevelse och improvisation 
 

Innehåll 
Praktiska övningar som: 
– improvisationsövningar med röst och rörelse 
– samarbetsövningar 
– samtal 
– reflektion 
 

Undervisningens genomförande 
Gruppundervisning. Delkursen beräknas anordnas vartannat år, varför årskursplacering varierar. 
Delkursen kan också ordnas som tillvalskurs. 
 

Examination 
Examination sker fortlöpande i samband med undervisning och vid gemensamma redovisningar. 
 

Betygsgrader 
Som betyg används Godkänd eller Underkänd 

 
Kurslitteratur 
Undervisningsmaterial som är relevant i förhållande till delkursens mål och 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 
undervisning 
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 skriftlig 
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 
utvärdering 
kommer till stånd ligger hos undervisande lärare. Erfarenheter och synpunkter från utvärderingen 
ska beaktas och följas upp i nästa års delkurs. 

Gehörsskolning 
Inplacering i kurs 
Teori och ledning/Media, IE K2:2-4 samt G/Ga K3:2-4 
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Delkursmål  
Efter genomgången delkurs ska den studerande ha 

-  skaffat sig kunskap om och en ökad förmåga att uppfatta och memorera, notera och beskriva 
musikaliska förlopp  

- utvecklat sin förmåga att, inom olika genrer, omsätta klingande och noterade förlagor i    eget 
musicerande  

-  utvecklat sin förmåga till inre hörande  
-  utvecklat sin förmåga att omsätta klingande förlagor i musikalisk notation  
 
Innehåll 
-        Gehörsövningar med koppling till grundkurs i Musiklära 
-        Grundläggande plankningsövningar inom varierade genrer 
 
 
Melodik  
- dur- och molltonalitet   
- stegvis rörelse (tetrakord)  
- tonalitetsuppfattning  
- tonplats - funktionsvändningar i melodisk form  
 
Rytmik  
- punkteringar  
- synkoper  
- efterslag  
- överbindningar i olika notering  
 
Harmonik  
- treklanger i olika ackordlägen (dur, moll och förminskade)  

 
Notering/Plankning  
- diktat och plankningsuppgifter inom olika genrer 
 
Melodik  
- vidgad tonalitet  
- modulationer  
- tonala färgningar  
- kromatik  
- modulerande funktionsvändningar  
 
Rytmik  
- grundläggande polyrytmik i olika notering  
 
Harmonik  

- figurerade kadenser  
- mellankadenser  
- rundgångar  
- grundläggande ackordfärgningar  
 
Notering/Plankning  

- fortsatta övningar i utvecklad form inom olika genrer  
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Undervisningens genomförande  
Gruppundervisning med max 6 studerande per grupp. I delkursen ingår gemensam redovisning av 
veckovis förberedda uppgifter såväl som fortlöpande diktat och lyssningsövningar, varvat med 
enskilda plankningsuppgifter från inspelad förlaga. 
 
   
Litteratur 
Noter, litteratur, fonogram och övrigt material som är relevant i anslutning till kursens syften och 
innehåll utgör kurslitteratur. 
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Grupptillval 
 
Inplacering i kurs  
K1:1-4 
 
Delkursmål  
 
Efter genomgången delkurs ska den studerande ha skaffat sig grundläggande alternativt  
fördjupade kunskaper och färdigheter inom ett valt ämne 
 
Innehåll  
Grupptillval  
– kan vara en delkurs i ett ämne som den studerande inte har kunskaper i eller vara en för-  
djupning inom ett ämne som studerats tidigare  
– kan vara studier i instrumentalspel, ensemble/ensembleledning, rytmik/drama/dans, sång-  
och instrumentalmetodik, teori, Musik och Samhälle, mediateknik eller ett eget valt grupp-  
tillval   
– kan vara förlagt utanför Musikhögskolan om kunskapen inte finns att hämta inom skolan   
– kan innehålla annat än musik (t.ex. språkkurs, instrumentvård, mental träning, kurs i att  
starta eget)  
– studierna kan göras i form av fältstudier 
 
Undervisningens genomförande  
Inför varje läsår erbjuds de studerande att välja mellan ett stort antal grupptillval. Dessa presente-  
ras i en årligen utkommande katalog. Både lärare och studerande har ansvar för att nya förslag 
till  
grupptillval tas fram. Studerande kan bilda grupper om minst 4 och önska en delkurs även om  
den inte finns med i katalogen.  
Undervisningens genomförande anges i delkursplanen för varje enskilt grupptillval.   
  
Följande kriterier gäller för att starta ett grupptillval:  
– godkänd delkursplan  
– minst 4 studerande/grupptillval  
– utbildningsledningen ska ha bedömt det som realistiskt att genomföra det önskade grupptill-  
valet  
 
   
Litteratur 
Väljs i samråd med lärare 
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Gemensam Lektion  

 

Inplacering i kurs 
IE Rytmik 
K1:1-8  

 

Delkursmål 
Efter genomgångna delkurser ska den studerande kunna 

- improvisera i rörelse  
- komponera rörelseformer för små och stora grupper inom olika musikgenrer, samt 

leda instudering av rörelseformer med musik och rörelse 
- organisera och genomföra en större föreställning med musik och rörelse för olika 

åldrar och stadier  
- samarbeta med musiker från olika genrer 

 

Innehåll  
K1:1 
- delta i gruppövningar och improvisationer 
- skapa grupp-rörelseform till fritt vald musik 
K1:2 
- delta i gruppövningar och improvisationer 
- medverka i Rytmik-konsert  
K1:3 
- delta i gruppövningar och improvisationer 
K1:4 
- delta i gruppövningar och improvisationer 
- skapa grupp-rörelseform till fritt vald musik 
- leda instudering av rörelseform med barngrupp 
- medverka i Rytmik-konsert  
K1:5 
- delta i gruppövningar och improvisationer 
K1:6 
- delta i gruppövningar och improvisationer 
- leda instudering av rörelseform till fritt vald musik med mindre antal deltagare 
- medverka i Rytmik-konsert 
K1:7 
- delta i gruppövningar och improvisationer 
K1:8 
- instudering av stor rörelseform med musik, röst, rörelse, rekvisita m.m.  
- medverka, organisera och ansvara för examenskonserten i Rytmik 
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Undervisningens genomförande 
Gruppundervisning 
Examination sker i praktisk utformning i samband med den årliga Rytmik-konserten 
Föreläsningar med gästlärare från närliggande ämnesområden, såsom dans, rörelse, röst och 
sång 
 

Litteratur 
Fonogram, filmer med dokumenterade koreografier  
Aktuell litteratur inom ämnesområdet 
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Huvudackordinstrument 

Inplacering i kurs  
G/Ga K1: 1-4 
 

Delkursmål  
Efter genomgången delkurs ska den studerande 

- på ett stilriktigt sätt behärska komp för klassrumssituationen, dvs. att till egen sång kunna 
kompa i olika genrer på ett engagerande och obehindrat sätt  

- ha utvecklat god kunskap i att leda sång från pianot 
- kunna fungera även i andra musikaliska sammanhang som kan kopplas till yrkesrollen 

t.ex. spel i ensemble, ackompanjemang av sångare, instrumentalister och kör 
- ha uppnått grundläggande färdighet i melodispel efter ackordbeteckningar 
- ha utvecklat en god förståelse av notbilden 
- ha redovisat noterade musikstycken från olika epoker/stilar samt noterade 

ackompanjemang till vokalstycken 
- ha utvecklat sin stilkänsla och speltekniska förmåga, sin repertoarkännedom samt 

förståelse av musikhistoriska sammanhang 
- ha fått erfarenhet av att framföra musik med en konstnärlig och artistisk inställning 

 

Innehåll  
Notspel 
-    klassisk repertoar och stilkännedom 
-     tekniska färdighetsövningar  
-     enklare ackompanjemang  
-     a prima vista-övningar med form- och harmonisk analys 
-     reducering av notbild 
 
 Gehörsspel 
-     ackompanjemang efter ackordbeteckningar främst till egen sång 
-     melodispel, plankning och annan gehörsinlärning 
-     enkelt a prima vistaspel och enklare transponering efter ackordbeteckningar 
-     enklare gehörstransponering och enklare förspels- och modulationsteknik 
-     praktisk orientering om spel i kompgrupp samt om improvisation 
-     instuderingsteknik, övningsmetodik, memorering, formanalys 
 
   I kursen ingår visor, pop/rock, jazz samt närliggande genrer. 
        
        

Undervisningens genomförande  
Delkursen innehåller varierade undervisningsformer. Dessa utvecklas med utgångspunkt i      
delkursens mål och innehåll i samverkan mellan lärare och studerande. Undervisning enskilt 
och i grupp. Den exakta progressionen tillåts variera utifrån studentens individuella 



 32 

förutsättningar för att åstadkomma en optimal utveckling. 
 
 
 
   

Litteratur 
Noter, litteratur, fonogram och övrigt material som är relevant i anslutning till kursens syften 
och innehåll utgör kurslitteratur. 
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Huvudackordinstrument: piano 
 

Inplacering i kurs  
IE K2: åk 1 
Sidoämne: profilkurs 1, åk2 
 

Delkursmål  
Efter genomgången delkurs ska den studerande ha 

– utvecklat sin förmåga att använda pianot i olika sammanhang såväl inom utbildningen som i  
yrkeslivet. Delkursen ska därigenom bidra till att den studerandes skicklighet i olika 
undervisnings- och ensemblesituationer förstärks  
– kunna ackompanjera på ett engagerande och obehindrat sätt inom olika genrer med 
inriktning mot den studerandes huvudinstrument och profil  
– kunna ackompanjera enklare noterade vokala och instrumentala stycken  
– uppnått en sådan pianistisk färdighet och stilkänsla som krävs för de blivande yrkesrollerna  
 

Innehåll  
Undervisningen ska ha en tydlig inriktning mot den studerandes eget huvudinstrument och 
profil vad gäller repertoar, genrer m.m.  
 
Gehörsspel  
– ackompanjemang i olika genrer  
– grundläggande melodispel  
– enklare a prima vistaspel efter ackordbeteckningar  
– enklare transponering av ackompanjemang efter ackordbeteckningar  
– för studerande med jazz- eller rockprofil tillkommer kännedom om spel i kompgrupp  
 
Notspel  
– instudering av ackompanjemang och enklare pianomusik, varvid vikt lägges vid såväl 
instuderingsteknik, memorering och analysförmåga som konstnärlig gestaltning  
– enklare a prima vistaspel 
– spel med reducering av notbild  
 
Kommentar: För IE-studerande med jazz-, rock-, folkmusik- eller rytmikinriktning ska 
tyngdpunkten i delkursen läggas på gehörsspel.   
 

Undervisningens genomförande  
Enskild undervisning. Andra former som parvis och gruppundervisning kan förekomma. 
Den exakta progressionen tillåts variera utifrån studentens individuella förutsättningar för att 
åstadkomma en optimal utveckling. 
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Litteratur 
Noter, litteratur, fonogram och övrigt material som är relevant i anslutning till kursens syften 
och innehåll utgör kurslitteratur. 
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Huvudackordinstrument - Gitarr 
 
Inplacering i kurs  
Inplacering i utbildningen 
Kurs: K2, Sidoämne/Profilkurs 2 
Variant/Inriktning: IE (ej pianister eller gitarrister) 
Årskurs/termin: Åk1 och 2 
 
Delkursmål  
Efter genomgången delkurs ska den studerande 
- visa goda färdigheter i att framföra olika typer av gitarrackompanjemang 
- ha en grundrepertoar på gitarr som den studerande kan använda direkt i sin blivande 
yrkesroll 
- kunna spela melodier samt enklare flerstämmig musik efter noter 
- ha god förmåga i att utföra grundläggande såväl som mer avancerad ackordanalys på gitarr 
 
Innehåll  
- högerhandsteknik: fingerspel, slagackompanjemang med fingrar eller plektrum 
- ackompanjemang så som i traditionell svensk visa  
- olika rytmer i folk och populärmusik 
- vänster hand: greppteknik i ackordspel, barréteknik 
- andra gitarrstämningar, så kallad ”open tuning” 
- inlärning av uppgifter både via noter och ”på gehör” 
- grundläggande skalteknik 
- egen specialisering enligt planering som utformats i samråd mellan studerande och lärare 
 
Undervisningens genomförande  
- undervisning sker enskilt. Vissa moment kan komma att förmedlas i grupp 
- redovisning och bedömning sker fortlöpande under lektionernas gång. I vissa fall kan 
redovisning i samband med delkursslut genomföras 
 
Litteratur 
- litteratur och förebildande fonogram väljs efter den studerandes ingångsnivå och speciella 
behov vad anknytningen till den studerandes huvudinstrument angår 
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Huvudinstrument med Musikalisk instudering och 
interpretation 
 
Inplacering i kurs  
IE: K1:1-8  G-Ga: K1:1-8 
 
Delkursmål  
Efter genomgången delkurs ska den studerande ha 

– genom sammusicerandet, ha utvecklat sitt konstnärliga musicerande och sitt personliga 
uttryck samt stärkt sin förmåga att interpretera och framföra verk för det egna instrumentet 
– skaffat sig en allmän översikt över hur kunskaper om musikens struktur kan omsättas i 
praktiskt musicerande 
– ha förvärvat en ökad förmåga att integrera studier på det instrumentala området med 
kunskaper i andra ämnen 
 
Innehåll/Litteratur  
I huvudsak repertoar för instrumentet. Även texter av metodisk, historisk och estetisk relevans 
Kan förekomma. Se även arbetsplaner för respektive instrument 
  

 
Undervisningens genomförande  
Enskild undervisning samt i tillämpliga fall grupplektioner. Undervisande lärare ansvarar för 
att 
timresursen fördelas på a/ tid för instudering och b/ tid för ackompanjemang på gemensam 
lektion. 
Hänsyn därvid skall tas till den enskilde studerandes behov och utveckling i förhållande till 
delkursens mål. 
  

 
Examination 

Examination sker fortlöpande i samband med undervisningen och i samband med 
betingsuppspelningar 
och konserter. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 37 

Huvudinstrument med instudering och interpretation  
(se sep. momentplan för instudering)  
  
Fastställd: UR 2003-03-12  
  
Inplacering i utbildningen  
 Kurs: K1  
 Variant/Inriktning: IE Folkmusik, Jazz, Klassisk och Rock  
 Årskurs/termin: Åk1-4  
  
Mål  
Efter genomgången delkurs ska den studerande  
– ha uppnått hög konstnärlig kompetens och utvecklat sin förmåga till fullödigt musicerande  
– ha förvärvat kunskaper om och i förhållande till huvudinstrumentet reflekterat över begrepp  
som livslångt lärande, kreativitet och musikalisk mångfald  
– utvecklat sin förmåga till självständigt och medvetet musikaliskt arbete  
– ha tillägnat sig gedigen kunskap om huvudinstrumentets möjligheter, roll och plats i ett brett  
kultursamhälle och utvecklat medvetenhet om och öppenhet för olika genrer  
– behärska för musiken och yrkesverksamheten nödvändiga kunskaper och färdigheter, vad  
gäller instrumentalteknik, instudering- och memoreringsteknik, analys i form och struktur,  
klangbehandling, konstnärlig gestaltning, repertoar på alla nivåer samt kroppskännedom  
och ergonomi  
– fått erfarenhet av att framföra repertoar solistiskt med tyngdpunkt på musikalisk kommuni-  
kation  
– skaffat sig kunskaper om not/gehörsinlärning samt andra lärandestrategier som är knutna till  
huvudinstrumentet  
– ha tillägnad sig kunskaper om improvisations- och uppförandepraxis som är knuten till hu-  
vudinstrumentet både ur tids- och genreaspekt  
Innehåll  
– repertoarkännedom samt -studier på alla nivåer, som speglar huvudinstrumentets hela ut-  
veckling i tid och repertoar. Tyngdpunkten läggs dock på den repertoar som gäller den egna  
inriktningen  
– stilkännedom, konstnärlig gestaltning och musikkommunikation  
– spelteknik, kroppskännedom, ergonomi  
– notspel, gehörsspel, a prima vista spel, transponering, reducering av notbild  
– form och struktur i repertoaren, klangbehandling och memoreringsteknik  
– aktivt deltagande i kammarmusik och ensemblespel som spänner över hela den kommande  
yrkesrollens arbetsfält  
– självständig instudering  
– kännedom om övriga instrument inom instrumentfamiljen  
– elektroteknikens tillämpningsmöjligheter på huvudinstrumentet  
– huvudinstrumentet i ett historiskt perspektiv  
– instrumentens konstruktion, funktion samt skötsel  
– pedagogiska aspekter i riktning mot den kommande yrkesrollen 
 
Kommentar till mål och innehåll  
Delkursplanen är generell och gäller i tillämpliga delar för nämnda inriktningars alla huvudin-  
strument. De för varje inriktning specifika instrumental- och genrespecifika mål som de stude-  



 38 

rande skall uppnå och det innehåll i delkursen som är specifikt för varje inriktning finns 
uttryckta i arbetsplaner. Dess arbetsplaner utarbetas av arbetslag eller ämnesnämnder. 
Individuella variationer utarbetas av lärare tillsammans med den studerande.  
Undervisningens genomförande   
Delkursen innehåller varierade arbetsformer. Dessa utvecklas i samverkan mellan lärare och 
studerande med utgångspunkt från övergripande syfte och mål för K1 och i samklang med 
delkursens mål och innehåll. Delkursen innehåller undervisningsformer som enskild 
undervisning, gruppundervisning, gemensam lektion, instudering, föreläsningar, 
konsertframträdanden, grupparbeten, samverkan med andra ämnen, projekt, temadagar.  
 
Examination   
Examination sker genom betingsuppspelningar varje termin eller fortlöpande i samband med  
undervisning, enskilt eller i grupp. Studerande skall under årskurs 4 eller 5 framträda solistiskt  
vid en offentlig konsert.  
 
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 
undervisning 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 skriftlig 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 
utvärdering kommer till stånd ligger hos undervisande lärare. Erfarenheter och synpunkter 
från utvärderingen ska beaktas och följas upp i nästa års delkurs. 
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Huvudinstrument Gitarr (1) 
 
Inplacering i kurs 
Kurs: IE K1: 1-4 Huvudinstrument 
Variant/Inriktning: Klassisk 
Årskurs: 1 termin: 1 
 
 
Delkursmål 
Efter genomgången delkurs ska den studerande ha 
- inlett studier i grundläggande instrumentalteknik för klassisk gitarr på avancerad nivå med 

ett ergonomiskt förhållningssätt (nivå 1, se arbetsplan)         
- tillägnat sig grundläggande kunskap om den klassiska gitarrens repertoar och studerat 

interpretation av musik från minst två repertoarområden (nivå 1, se arbetsplan) 
- förstått vikten av och inlett arbetet med en effektiv övningsrutin och studieteknik 
- inövat och vid ett flertal tillfällen framfört musik från minst två repertoarområden (se 

litteratur; repertoarområden) 
 
Innehåll 
- spelteknik, klangbehandling, kroppskännedom, ergonomi 
- repertoarkunskap, stilkännedom och interpretation 
- självständig instudering 
- framförande av instuderad repertoar 
 
Undervisningens genomförande 
Undervisningen bedrivs i form av enskilda lektioner, gemensamma (grupp-) lektioner, 
seminarier, gästföreläsningar, workshops/masterclasses, projekt, konsertframträdanden, samt 
enskilt arbete (övning, förberedelser) 
 
Litteratur 
Kurslitteraturen består i huvudsak av övningar, etyder och repertoar för instrumentet. 
Repertoaren bör allsidigt belysa musikhistoriens olika epoker inkl. musik från vår egen tid. 
Vid repertoarspel sker instudering av musik följande repertoarområden: 
1. Musik för renässansluta och vihuela i transkription för gitarr ca 1507-1650 
2. Musik för barockluta och barockgitarr i transkription för gitarr ca 1630-1800 
3. Musik för sexsträngad gitarr ca 1800-1900 
4. Musik för sexsträngad gitarr ca 1900-1950 
5. Musik för sexsträngad gitarr efter ca 1950 
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Huvudackordinstrument: piano 
 

Inplacering i kurs  
IE K2: åk 1 
Sidoämne: profilkurs 1, åk2 
 

Delkursmål  
Efter genomgången delkurs ska den studerande ha 

– utvecklat sin förmåga att använda pianot i olika sammanhang såväl inom utbildningen som i  
yrkeslivet. Delkursen ska därigenom bidra till att den studerandes skicklighet i olika 
undervisnings- och ensemblesituationer förstärks  
– kunna ackompanjera på ett engagerande och obehindrat sätt inom olika genrer med 
inriktning mot den studerandes huvudinstrument och profil  
– kunna ackompanjera enklare noterade vokala och instrumentala stycken  
– uppnått en sådan pianistisk färdighet och stilkänsla som krävs för de blivande yrkesrollerna  
 

Innehåll  
Undervisningen ska ha en tydlig inriktning mot den studerandes eget huvudinstrument och 
profil vad gäller repertoar, genrer m.m.  
 
Gehörsspel  
– ackompanjemang i olika genrer  
– grundläggande melodispel  
– enklare a prima vistaspel efter ackordbeteckningar  
– enklare transponering av ackompanjemang efter ackordbeteckningar  
– för studerande med jazz- eller rockprofil tillkommer kännedom om spel i kompgrupp  
 
Notspel  
– instudering av ackompanjemang och enklare pianomusik, varvid vikt lägges vid såväl 
instuderingsteknik, memorering och analysförmåga som konstnärlig gestaltning  
– enklare a prima vistaspel 
– spel med reducering av notbild  
 
Kommentar: För IE-studerande med jazz-, rock-, folkmusik- eller rytmikinriktning ska 
tyngdpunkten i delkursen läggas på gehörsspel.   
 

Undervisningens genomförande  
Enskild undervisning. Andra former som parvis och gruppundervisning kan förekomma. 
Den exakta progressionen tillåts variera utifrån studentens individuella förutsättningar för att 
åstadkomma en optimal utveckling. 
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Litteratur 
Noter, litteratur, fonogram och övrigt material som är relevant i anslutning till kursens syften 
och innehåll utgör kurslitteratur. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 



 42 

Huvudackordinstrument - Gitarr 
 
Inplacering i kurs  
Inplacering i utbildningen 
Kurs: K2, Sidoämne/Profilkurs 2 
Variant/Inriktning: IE (ej pianister eller gitarrister) 
Årskurs/termin: Åk1 och 2 
 
Delkursmål  
Efter genomgången delkurs ska den studerande 
- visa goda färdigheter i att framföra olika typer av gitarrackompanjemang 
- ha en grundrepertoar på gitarr som den studerande kan använda direkt i sin blivande 
yrkesroll 
- kunna spela melodier samt enklare flerstämmig musik efter noter 
- ha god förmåga i att utföra grundläggande såväl som mer avancerad ackordanalys på gitarr 
 
Innehåll  
- högerhandsteknik: fingerspel, slagackompanjemang med fingrar eller plektrum 
- ackompanjemang så som i traditionell svensk visa  
- olika rytmer i folk och populärmusik 
- vänster hand: greppteknik i ackordspel, barréteknik 
- andra gitarrstämningar, så kallad ”open tuning” 
- inlärning av uppgifter både via noter och ”på gehör” 
- grundläggande skalteknik 
- egen specialisering enligt planering som utformats i samråd mellan studerande och lärare 
 
Undervisningens genomförande  
- undervisning sker enskilt. Vissa moment kan komma att förmedlas i grupp 
- redovisning och bedömning sker fortlöpande under lektionernas gång. I vissa fall kan 
redovisning i samband med delkursslut genomföras 
 
Litteratur 
- litteratur och förebildande fonogram väljs efter den studerandes ingångsnivå och speciella 
behov vad anknytningen till den studerandes huvudinstrument angår 
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Huvudinstrument med Musikalisk instudering och 
interpretation 
 
Inplacering i kurs  
IE: K1:1-8  G-Ga: K1:1-8 
 
Delkursmål  
Efter genomgången delkurs ska den studerande ha 

– genom sammusicerandet, ha utvecklat sitt konstnärliga musicerande och sitt personliga 
uttryck 
samt stärkt sin förmåga att interpretera och framföra verk för det egna instrumentet 
– skaffat sig en allmän översikt över hur kunskaper om musikens struktur kan omsättas i 
praktiskt 
musicerande 
– ha förvärvat en ökad förmåga att integrera studier på det instrumentala området med 
kunskaper 
i andra ämnen 
 
Innehåll/Litteratur  
I huvudsak repertoar för instrumentet. Även texter av metodisk, historisk och estetisk relevans 
Kan förekomma. Se även arbetsplaner för respektive instrument 
  

 
Undervisningens genomförande  
Enskild undervisning samt i tillämpliga fall grupplektioner. Undervisande lärare ansvarar för 
att 
timresursen fördelas på a/ tid för instudering och b/ tid för ackompanjemang på gemensam 
lektion. 
Hänsyn därvid skall tas till den enskilde studerandes behov och utveckling i förhållande till 
delkursens mål. 
  

 
Examination 

Examination sker fortlöpande i samband med undervisningen och i samband med 
betingsuppspelningar 
och konserter. 
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Huvudinstrument Gitarr (1) 
 
Inplacering i kurs 
Kurs: IE K1: 1-4 Huvudinstrument 
Variant/Inriktning: Klassisk 
Årskurs: 1 termin: 1 
 
 
Delkursmål 
Efter genomgången delkurs ska den studerande ha 
- inlett studier i grundläggande instrumentalteknik för klassisk gitarr på avancerad nivå med 

ett ergonomiskt förhållningssätt (nivå 1, se arbetsplan)         
- tillägnat sig grundläggande kunskap om den klassiska gitarrens repertoar och studerat 

interpretation av musik från minst två repertoarområden (nivå 1, se arbetsplan) 
- förstått vikten av och inlett arbetet med en effektiv övningsrutin och studieteknik 
- inövat och vid ett flertal tillfällen framfört musik från minst två repertoarområden (se 

litteratur; repertoarområden) 
 
Innehåll 
- spelteknik, klangbehandling, kroppskännedom, ergonomi 
- repertoarkunskap, stilkännedom och interpretation 
- självständig instudering 
- framförande av instuderad repertoar 
 
Undervisningens genomförande 
Undervisningen bedrivs i form av enskilda lektioner, gemensamma (grupp-) lektioner, 
seminarier, gästföreläsningar, workshops/masterclasses, projekt, konsertframträdanden, samt 
enskilt arbete (övning, förberedelser) 
 
Litteratur 
Kurslitteraturen består i huvudsak av övningar, etyder och repertoar för instrumentet. 
Repertoaren bör allsidigt belysa musikhistoriens olika epoker inkl. musik från vår egen tid. 
Vid repertoarspel sker instudering av musik följande repertoarområden: 
1. Musik för renässansluta och vihuela i transkription för gitarr ca 1507-1650 
2. Musik för barockluta och barockgitarr i transkription för gitarr ca 1630-1800 
3. Musik för sexsträngad gitarr ca 1800-1900 
4. Musik för sexsträngad gitarr ca 1900-1950 
5. Musik för sexsträngad gitarr efter ca 1950 
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Informations och kommunikationsteknik (IKT) i 
undervisningen 
 

Inplacering i Kurs:  
Gemensam del 
Variant/Inriktning: G/Ga/IE 
Årskurs/termin: Åk4 alt Åk5 för Ga 60p. 
Poängtal: 1p. 
 

Mål 
Efter genomgången delkurs ska den studerande 
– kunna använda datorn som hjälpmedel för att producera undervisningsmaterial 
– kunna använda IKT som ett pedagogiskt hjälpmedel i undervisningen 
– ha kunskaper om hur man använder Internet som informationskälla och för publicering av 
musik och undervisningsmaterial 
– kunna använda synthesizern som ett redskap i undervisningen 
 

Innehåll 
– läromedelsproduktion med integrering av text, notbilder, ackordanalys och tabulatur 
– granskning av digitala läromedel 
– presentationsteknik med bild, text och ljud 
– Internet som informationskälla för text, ljud och bild 
– regler för upphovsrätt 
– arbetssätt med synthesizer och dator i yrkesrollen 
– synthesizer som ensembleinstrument 
 

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. Delkursen 
avslutas med en skriftlig eller muntlig tentamen. 
 

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 
undervisning 
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 skriftlig 
utvärdering ska återkopplas till de studerande. 
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Interkulturellt projekt 
 

Inplacering i Kurs:  
Gemensam del 
Variant/Inriktning: G/Ga/IE 
Årskurs/termin: Åk3 alt. Åk4 för Ga 
 

Mål 
Efter genomgången delkurs ska den studerande ha 
– förvärvat erfarenheter av att med musicerande som medel utveckla interkulturell förståelse, 
det vill säga förmåga att kommunicera över kulturella gränser och att på djupet lyssna till 
varandra 
– utvecklat förmåga att reflektera över sina egna kulturella utgångspunkter, samt förmåga att 
skifta perspektiv till andra kulturers ”koder” 
– utvecklat kunskaper och färdigheter för att som musiklärare bättre kunna förstå och kunna 
möta elever med olika kulturell bakgrund. 
– erfarenhet av praktiskt musikaliskt arbete med en ”främmande kulturs musik” 
 

Innehåll 
I delkursen behandlas aktuell forskning kring mångkulturell undervisning och musikens plats i 
ett mångkulturellt samhälle. I delkursen ingår en teoretisk del om fem lektionstillfällen som 
fungerar 
som förberedelse för själva projektveckan. I den teoretiska delen ingår även fältbesök i 
Malmö, till exempel till Drömmarnas Hus på Rosengård. 
 

Undervisningens genomförande 
Delkursen innehåller varierande arbetsformer. Förberedelserna sker mestadels i seminarieform 
och genom fältbesök. Själva projektveckan ledd av musiker från ”främmande kulturer” som i 
grupper av varierande storlek självständigt, eller i samarbete med de andra grupperna, arbetar mot 
den avslutande konserten. Projektveckan är på heltid, och avslutas med en lunchkonsert eller 
kvällskonsert under fredagen. Under projektveckan lär sig gruppen något om det aktuella landets 
eller kulturens historia och sociala förhållanden, men tonvikten ligger på praktiskt musicerande. 
 

Examination 
Examination sker dels genom en skriftlig redovisning av litteratur och dels genom den avslutande 
konserten. 
 

Betygsgrader 
Som betyg används Godkänd eller Underkänd 
 

Kurslitteratur 
Se aktuell arbetsplan 
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Kammarmusik 
 

Inplacering i Kurs:  
K1:1-6 Variant/Inriktning: IE Klassisk 
Poängtal: Totalt 10p. (Åk1 3p, Åk2 2p, Åk3 2p, Åk4 2p, Åk5 1p.) 
 

Mål 
Efter genomgången delkurs ska den studerande ha 
– mycket goda färdigheter i att musicera i ensemble i olika stilar och epoker 
– goda kunskaper om ensemblemusik och dess repertoar i den klassiska traditionen 
– goda kunskaper i interpretation 
 

Innehåll 
– musicerande i olika ensembletyper 
– interpretation 
– den egna stämman/partituret 
– form och struktur i de instuderade verken 
– tidstypisk praxis satt i sitt historiska och samhälleliga sammanhang 
– lyssning och bedömning 
– kommunikation samt presentationsteknik 
– repetitions- och instuderingsteknik 
 

Undervisningens genomförande 
Delkursen innehåller varierande arbetsformer som t.ex. gruppundervisning, seminarier, workshops, 
projekt, gemensamma redovisningar och konserter 
 

Examination 
Examination sker fortlöpande samt i form av redovisningar och/eller konserter. 
 

Betygsgrader 
Som betyg används Godkänd eller Underkänd 
 

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 
undervisning 
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 skriftlig 
utvärdering ska återkopplas till de studerande. 
kommer till stånd ligger hos undervisande lärare. Erfarenheter och synpunkter från utvärderingen 
ska beaktas och följas upp i nästa års delkurs. 
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Klassisk ensemble 
 
Inplacering i Kurs:  
K3 
 

Mål 
Efter genomgången delkurs ska den studerande 
– ha utvecklat sin förmåga i ensemblemusicerande inom olika stilar/epoker i den klassiska 
traditionen 
– ha grundläggande kunskaper och insikter i de spelade verkens struktur och form 
– kunna presentera ensemblemusik ur ett musikaliskt och historiskt perspektiv 
 

Innehåll 
I delkursen studeras ensemblemusik inom den klassiska traditionen med tyngdpunkt på musik 
från medeltid till wienklassicism. 
Delkursen behandlar 
– samspel 
– primarieledning 
– tidstypisk praxis, melodik, harmonik, rytm etc. 
– form och struktur 
– stämföring 
– instrumenthistorisk orientering 
– musiken i dess sammanhang; historiskt och socialt 
Medeltid; 1100-1300-tal 
– en- till flerstämmig musik att utföras vokalt och/eller instrumentalt 
Renässans; 1400-1500-tal 
– tre- till flerstämmig vokal och/eller instrumental musik 
Barock; 1600-1750 
– kompositionsformer: sonat, kantat, sonata da camera, concerto grosso etc. 
Klassisk-romantiska perioden; 1750-1900 
– kompositionsformer: sonat, rondo och visform 
– olika kammarmusikformer såsom duos, trios, kvartetter och liknande 
Impressionism och nutid; 1900- 
– repertoar efter gruppens förutsättningar. Instrumentalt och färdighetsmässigt 
Utbildning: G/Ga/IE Rock 
Delkursplan i G/Ga K5a och K5b - Visa och Västerländsk konstmusik 
samt IE K2 
 
 

Undervisningens genomförande 
Delkursen bedrivs som undervisning i grupp med 6-8 studenter/grupp. Varierande 
arbetsformer beroende på stil/epok. 
 
Examination 
Sker fortlöpande i samband med undervisningen och vid gemensamma redovisningar 
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Betygsgrader 
Som betyg används Godkänd eller Underkänd. 
 

 
 
Kurslitteratur 
Kurslitteratur förtecknas på särskild lista (se arbetsplan). 
 
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 
undervisning 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 skriftlig 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 
utvärdering kommer till stånd ligger hos undervisande lärare. Erfarenheter och synpunkter från 
utvärderingen ska beaktas och följas upp i nästa års delkurs. 
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Komposition 
 

Inplacering i kurs 
IE Rytmik 
K1:8 
 
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna 
- planera, strukturera och genomföra en eller flera egna kompositioner 
- använda en egen komposition i kombination med en rörelseform 

 

Innehåll 
- grundläggande övningar i att komponera i olika stilar och med olika uttryckssätt 
- grundläggande övningar i att använda en form som mall 
- orientering i samtida konstmusik och andra marginaliserade genrer 
- handledning i grupp i det egna komponerandet 

 

Undervisningens genomförande 
Examination sker fortlöpande och i samband med Rytmikkonserten under maj månad 
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Körsång/körledning 
 
Inplacering i kurs  
 
IE 1: K2  
 
Delkursmål  
 
Efter genomgången delkurs ska den studerande ha 

- grundläggande kunskaper om körsångens funktion med viss inblick i varierande      
arbetsmetoder för såväl skola som andra sammanhang där körsång förekommer 

- grundläggande färdigheter som körsångare och körledare 
- kännedom om lämplig körrepertoar för såväl körer inom grundskola , kulturskola samt 

elementär repertoar för gymnasie- och vuxenkör  
- kännedom om olika körtypers stämlägen, omfång och funktion   
 
 
 
Innehåll  
 
-   grundläggande sångträning i kör  
-   kanons   
-   grundläggande dirigeringsteknik 
-   enskilda körledningsuppgifter av enklare slag   
-   grundläggande körträning i mindre besättningar under ledning av de studerande själva   
-   orientering kring barn- och tonårsröstens funktion   
-   repertoarkännedom för skolans olika stadier och vuxenkör  
-   julrepertoar 
 

 
Undervisningens genomförande  
 
Gruppundervisning, hel- och halvklass 
   
Litteratur 
 
Kurslitteratur förtecknas på särskild lista (se arbetsplan) 
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Körsång/körledning 
 
Inplacering i kurs  
 
G 1-2: K3 - Teori och ledning/Media 
 
Delkursmål  
Efter genomgången delkurs ska den studerande ha 

- grundläggande kunskaper om körsångens funktion med varierande arbetsmetoder för såväl  
skola som andra sammanhang där körsång förekommer    

- grundläggande färdigheter som körsångare och körledare 
- kännedom om lämplig körrepertoar som överensstämmer med intentionerna för läroplan 

för  grundskola samt elementär repertoar för gymnasie- och vuxenkör  
- kännedom om olika körtypers stämlägen, omfång och funktion   
-    förståelse för körens sociala och musikaliska funktion ur såväl körledare- som koristaspekt 
 
 
Innehåll  
 
-   grundläggande sångträning i kör  
-   uppsjungnings- /intonationsövningar 
-   kanons   
-   grundläggande dirigeringsteknik 
-   enskilda körledningsuppgifter av enklare slag   
-   grundläggande körträning i mindre besättningar under ledning av de studerande själva   
-   orientering kring barn- och tonårsröstens funktion   
-   repertoarkännedom för skolans olika stadier och vuxenkör  
-   jul- och vårrepertoar 
-   obligatorisk vårkör-konsert 
 

 
Undervisningens genomförande  
 
Gruppundervisning, hel- och halvklass 
   
Litteratur 
 
På Slaget – Thomas Caplin 
Stora Körboken 
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Ledning från instrument 

 

Inplacering i kurs 
G-Ga: K1:1-4  
 
Delkursmål  
Efter genomgången delkurs ska den studerande ha 

Ledning från instrument  
Efter genomgången delkurs ska den studerande  
– ha utvecklat god kunskap i momentet ledning från instrument  
– behärska att leda en klass eller sång-/spelgrupp från ackordinstrument  
 
Innehåll  
praktiskt musikaliskt arbete med grupp- och sångledning från instrument  
– instuderingsteknik  
– a prima vista läsning och reducerat ackompanjemangsspel  
 
 
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.   
 
   
Litteratur 
Kurslitteratur förtecknas på särskild lista (se arbetsplan). 
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Mediateknik – Noteditering 
 
 

Inplacering Kurs:  
G/Ga K4 – Pop/Rock samt IE K2 
 

Mål 
Efter genomgången delkurs ska den studerande kunna 
– använda notediteringsprogram som ett verktyg i undervisningen 
– utforma notutskrifter för olika sammanhang enligt gällande praxis 
– integrera notexempel i textdokument 
Delkursen ska också bidra till att den studerande 
– får erfarenhet av praktiskt handhavande av datorer som hjälpmedel vid not- och textutskrift 
samt kunskap och hantering av MIDI-filer 
– integrerar olika tekniska hjälpmedel för att producera musik och undervisningsmaterial 
 

Innehåll 
– inskrivning av noter via MIDI och tangentbord, stegvis/realtid 
– olika textfunktioner såsom rubrik, sångtext och textblock 
– ackordanalys, föredragsbeteckningar och andra musikaliska tecken 
– sidlayout 
– partitur med stämutskrifter 
– importering av Standard MIDI-filer 
– export av notexempel till ordbehandlingsprogram 
– uppspelning av noterad musik via MIDI 
 

Undervisningens genomförande 
Gruppundervisning med 6-8 studerande/grupp i form av seminarier, diskussioner, problembaserade 
uppgifter och praktiska arbetssätt i grupp eller individuellt. 
 

Examination 
Examination sker genom tentamen vid slutet av 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 
undervisning 
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 skriftlig 
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 
utvärdering 
kommer till stånd ligger hos undervisande lärare. Erfarenheter och synpunkter från utvärderingen 
ska beaktas och följas upp i nästa års delkurs. 
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Mediateknik – Sequenser 
 

Inplacering i Kurs  
G/Ga K3 - Teori och ledning/Media, IE K2 
Variant/Inriktning: G/Ga/IE 
Årskurs/termin: Åk1 alt Åk2 
Poängtal: G/Ga 1p, IE 0,5p. 
 

Mål 
Efter genomgången delkurs ska den studerande 
– kunna använda sequenserprogram som ett verktyg i undervisningen 
– hämta och använda standard MIDI-filer från Internet 
– orienterat sig om audioinspelning i sequenserprogram 
– kunna göra en färdig MIDI-produktion för användning i undervisningen 
Delkursen ska också bidra till att den studerande 
– får erfarenhet av praktiskt handhavande av datorer, synthesizer, ljudeditering och 
inspelningsteknik 
via sequenserprogram samt kunskap och hantering av MIDI-system 
– integrerar olika tekniska hjälpmedel för att producera musik 
 

Innehåll 
– MIDI-begrepp och praktiska övningar i koppling av MIDI-system 
– inspelning, uppspelning och redigering av MIDI 
– controllers för musikalisk tolkning såsom pitchbend, modulation etc. 
– slutproduktion med inställningar av mixer, effekter och andra parametrar 
– grundläggande audioanvändning 
– export och import av olika ljud- och MIDI-format 
 

Undervisningens genomförande 
Gruppundervisning med ca 8 studerande/grupp. G: företrädesvis samma gruppsammansättning 
som i delkursen Rocksång. 
 

Examination 
Examination sker genom tentamen vid slutet av 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 
undervisning 
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 skriftlig 
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 
utvärdering 
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kommer till stånd ligger hos undervisande lärare. Erfarenheter och synpunkter från utvärderingen 
ska beaktas och följas upp i nästa års delkurs. 
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Mediateknik – text, bild och informationsbehandling 
 
Inplacering i kurs 
K3:1 termin 1, G/Ga/IE 
 
Delkursmål 
Efter genomgången kurs skall den studerande 

- kunna använda datorn på olika sätt för kommunikation 
- kunna med hjälp av ord- och bildbehandlingsprogram och kunskaper i typografi och 

layout producera skrifter, undervisningsmaterial och examensarbeten. 
- kunna använda digitala informationskällor såsom biblioteksdatabaser och Internet 

 
Innehåll 

- grundläggande datorfunktioner 
- datorbaserad kommunikation 
- text- och bildlayout 
- praktisk hantering och editering av texter och digitala bilder 
- digitala bibliotekstjänster och informationssökning 
- orientering om upphovsrätt på Internet 

 
Undervisningens genomförande 

- gruppundervisning med max 10  studerande per grupp 
- tenta i form av skriftlig individuell uppgift vid kursens slut 
- utvärdering sker summativt och skriftligt efter kursens slut 

 
Litteratur 

- kompendium om ord- och bildbehandling 
- diverse kompletterande material 
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Metrik - Gruppundervisning 
  

Inplacering i kurs 

IE Rytmik K1:1-8 
 

Delkursmål 
Efter samtliga avslutade kurser ska den studerande kunna 

- analysera och koordinera rytmiska mönster med kroppen 
- leda metrikövningar för olika stadier- 
- redovisa och redogöra för förvärvad kunskap inom delkursen metrik 

 

Innehåll 
”Gehörsundervisning på golvet” Kopplingar mellan övningar på golvet och spel på instrument 
och melodisk och rytmisk notation 

- bearbetning av taktarter 
- reaktions– och koordinationsträning 
- underdelning av puls och rytmiska mönster 
- diktat och notation i rörelse och skrift 
- flerstämmigheter; rytmiskt och melodiskt 
- polymetriska och polyrytmiska övningar 

 
Examination: 
K1:1 

- taktarter 2-, 3- & 4/4 
- underdelning av rytmer innehållande fjärdedels-, åttondels-, halv-, helnoter samt lika 

långa pauser 
- 2 mot 3 med triolindelning 
- tvåstämmigheter med ostinatorytmer 

K1:2 
- taktarter  2-, 3- & 4/8 
- rytmer innehållande synkoper och punkteringar, sextondelsnoter, duoler, kvintoler 
- dubblering och halvering av tempo 
- tvåstämmigheter med ostinatorytmer utförda med takteringsrörelser 
- utfyllnader av rytmer med fjärdedels-, och åttondelsnoter: en- och tvåstämmig 
- polymetrik 2- och 3/4 

K1:3 
- taktarter  6/4, 5/4, 6/8, 5/8 
- augmentation och dimminution av notvärden 
- två-, och trestämmigt genomförda rytmer med augmentation och dimminution 
- polymetrik 3-, och 4/4 tre- och fyrstämmigt (med röst) 

K1:4 
- taktarter 7/4, 7/8 
- omgrupperingar av taktarter och notvärden 
- polyrytmik 3 mot 4 
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- polymetrik 3-, 4- & 5/4 
- två- och trestämmig kanon 
- tempo förändringar 

 
K1:5 

- 6/8-takt – underdelningar och rytmiska mönster, samt kanon 
- spela 6/8 – claven och congas (Bembé) 

 
 
Examination sker i praktik och teori med genomförande av övningar med efterföljande analys, 
diskussion och reflektion. 
Skriftligt arbete  
 

Litteratur 
Lärares kompendier 
Fonogram 
Aktuell notlitteratur 
Film 
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Musikdramatiskt projekt 
 

Inplacering i Kurs:  
Gemensam del 
Variant/Inriktning: G/Ga/IE 
Årskurs/termin: Åk1 
Poängtal: 2p. 
 

Mål 
Efter genomgången delkurs ska den studerande 
– genom ett aktivt experimentellt och kreativt förhållningssätt tränat sig i att organisera, 
genomföra och efterarbeta en musikdramatisk föreställning 
– utvecklat förmåga att arbeta självständigt i en kollektiv process 
– fått kunskap om hur olika discipliner i utbildningen samverkar 
– skaffat sig kunskaper och erfarenheter som är till gagn vid genomförandet av liknande projekt 
i den kommande yrkesrollen 
 

Innehåll 
– efter givna förutsättningar planera, skapa och inför en publik genomföra en föreställning 
med text, musik, dramatik, sång, dans m.m. i en dramatisk form som gruppen tillsammans 
kommit fram till 
– föreläsningar, workshops och gästlärare 
– olika projekt modeller 
– drama- och ledarskapsövningar 
 

Undervisningens genomförande 
Arbetet startar med tvärvetenskapliga studier i form av temaföreläsningar och workshops under 
en projektvecka på höstterminen i åk1. Därefter följer några uppföljande möten i stormötesform 
parallellt med arbete i mindre enheter/grupper. Samordning mellan gruppernas arbete sker under 
stormötena samt i en mindre samordningsgrupp. I de mindre grupperna förbereds den 
musikdramatiska 
föreställningen med bl.a. komponerande och manusskrivande. Arbetet kulminerar 
under en projektvecka på vårterminen då hela föreställningen görs klar och framförs. Därefter 
sker en utvärdering. Se vidare PM. 
 

Examination 
Aktivt deltagande i delkursen 
 

Betygsgrader 
Som betyg används Godkänd eller Underkänd 
 

Kurslitteratur 
Kurslitteratur förtecknas på särskild lista. alt. se arbetsplan 
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Musikerergonomi 
 
 
Inplacering i Kurs:  
K1:1-6 
Variant/Inriktning: IE samtliga inriktningar 
 

Mål 
Efter genomgången delkurs ska den studerande ha 
– utvecklat sin förståelse för sig själv och andra 
– fått en allmän insikt i hur kroppen är uppbyggd och hur den bör belastas 
– fått viss förmåga att förmedla avspända spelpositioner vidare till elever 

 
Innehåll 
– praktiska övningar och rörelser 
– faktainfo om kroppsliga reaktioner 
– årskurs 1: basala övningar i sittande och stående 
– årskurs 2 och 3: repetition och fördjupning inkl. instrumentergonomi. 
– årskurs 4: som åk2 och 3, med ett didaktiskt perspektiv. 
 

Undervisningens genomförande 
Gruppundervisning max 15 studenter. 
Årskurs 1-2 på höstterminen och 3-4 på vårterminen. Resursveckor i slutet av vårterminen kan 
utnyttjas av de studenter som missat ordinarie tillfällen eller önskar komplettera. 
 

Examination 
Examination sker fortlöpande i undervisningen genom aktivt deltagande i mötestillfällena. 
 

Betygsgrader 
Som betyg används Godkänd eller Underkänd 
 

Kurslitteratur 
Referenslitteratur: Dropsy, Jacques: Den harmoniska kroppen/Natur och Kultur; Dropsy, Jacques: 
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 undervisning 
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 skriftlig 
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 utvärdering 
kommer till stånd ligger hos undervisande lärare. Erfarenheter och synpunkter från utvärderingenska 
beaktas och följas upp i nästa års delkurs. 
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Musik och Samhälle: Den klassiska/västerländska 
konstmusikens historia och utveckling 
 

Inplacering i Kurs:  
K2 
 

Mål 
Efter genomgången delkurs ska den studerande 
– i skenet av den allmänna historien och konsthistorien i övrigt, ha kunskap om de stora dragen 
i den västerländska konstmusikens historia och utveckling 
– vara förtrogen med de viktigaste musikverken och kompositionsformerna 
 

Innehåll 
– kort översikt över musiken fram till barocken 
– genomgång av fuga, passion, kantat etc. i fr. a. verk av Bach och Händel 
– sonatens, konsertens och symfonins framväxt under wienklassicismens tre stora tonsättare 
Haydn, Mozart och Beethoven 
– romantikens viktigaste formskapelser - visan/lieden/romansen, den symfoniska dikten, det 
lilla pianostycket, programmusiken och operan - presenteras i verk av fr. a. Rossini, von 
Weber, Schubert, Verdi, Wagner, Schumann, Liszt, Chopin, Grieg och Puccini 
– impressionismens kännetecken genom presentation av musik av Debussy, Ravel och Skrjabin 
– jazzens inverkan på konstmusiken 
– den moderna musikens framväxt: tolvtonsmusiken, nyklassicismen, den elektroniska musiken, 
instrumental teater etc. 
– den svenska konstmusikens viktigaste verk 
 

Undervisningens genomförande 
Föreläsningar i storgrupp. Delkursen kan också ges som fristående kurs. Samläses mellan olika 
utbildningsvarianter på ML. 
 

Examination 
Fyra tretimmarsskrivningar per delkurs/läsår. Ev. omtentamen sker muntligt i grupper om högst 
6 studenter. 
 

Betygsgrader 
Som betyg används Godkänd eller Underkänd 
 

Kurslitteratur 
Sixten Nordström: ”Så blir det musik” och ”De stora tonsättarna”. 
Utbildning: G/Ga/IE 
Delkursplan i G/Ga K5a och K5b - Visa och Västerländsk konstmusik 
samt IE K2 
Delkursplan: Musik och Samhälle: Den klassiska/västerländska konstmusikens historia och utveckling 
63 
Musikhögskolan i Malmö 
Musiklärarutbildningen 
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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 
undervisning 
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 skriftlig 
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 
utvärdering 
kommer till stånd ligger hos undervisande lärare. Erfarenheter och synpunkter från utvärderingen 
ska beaktas och följas upp i nästa års delkurs. 
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Musik och Samhälle: Jazz 

 

Inplacering i kurs  
IE K3 termin 3 
 
Delkursmål  
Efter genomgången delkurs ska den studerande  

- ha kunskap om jazzmusikens sociala, kulturella och historiska sammanhang 
- vara förtrogen med de viktigaste stilarna och artisterna 
- kunna i ord uttrycka sina känslomässiga upplevelser av jazzmusiken 
 
Innehåll  
-  jazzmusikens historia i vid bemärkelse länkat till den historiska utvecklingen i USA från 

1800-talet och till nutid 
-  litteraturstudier, repertoarlyssning och visuella media 
 
Undervisningens genomförande  
- föreläsningar 
- tenta i form av skriftligt prov vid kursens slut 
- utvärdering sker summativt och skriftligt efter kursens slut 
 
Litteratur 
-arbetsmaterial i form av kompendium om Jazz 
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Rytmik som metod G, Ga 
 
Inplacering i kurs 
K2:3 

 

Delkursmål 
Efter genomgången kurs ska den studerande kunna 
- praktisk tillämpa övningar enligt rytmikmetoden 
- skapa egna övningar enligt rytmikmetoden 
- analysera och reflektera över rörelse- och rytmikövningar 
- instruera och leda gruppen i rörelse- och rytmikövningar 

Innehåll 
- metrikövningar 
- rörelseskapande 
- kommunikations- och ledarskapövningar 
- reflektioner kring metoden  

 
Undervisningens genomförande 
Gruppundervisning 
Examination sker i praktik och teori med praktisk tillämpning av övningar och 
gruppimprovisationer med uppföljande samtal och reflektion 
 
 
Kurslitteratur 
Lärarens kompendier 
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Rytmikpiano/rörelse 

 
Inplacering i kurs  
IE Rytmik 
K2:1-4 
 
Delkursmål  
Efter genomgångna delkurser ska den studerande kunna 

- använda och spela piano för att exemplifiera tematiskt planerade idéer  
 
Innehåll  
 
K2:1 
- leda och improvisera till rörelse i tematiskt planerade idéer 
K2:2 
- leda rytmikövningar från pianot tillämpbart för lägre stadier 
K2:3 
- improvisera till skapade rörelseförlopp 
- skapa och leda från pianot enstämmiga metrikövningar 
K2:4 
- skapa och leda från pianot flerstämmiga metrikövningar 
 
 
Undervisningens genomförande  
Gruppundervisning. 
Examination sker fortlöpande samt vid gemensam redovisning. 
 
   
Litteratur 
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Rörelse/Rytmik som Metod 
 
Inplacering i kurs  
K2:1 
 
Delkursmål 
Efter genomgången kurs skall den studerande kunna 
- analysera och koordinera rytmiska mönster 
- improvisera i rörelse till musik med hänsyn till musikaliska element 
- skapa enskilt och i grupp rörelseförlopp med och utan redskap 
 
Innehåll 
- metrik 
- rörelse-, improvisationer och formskapande 
- dramaövningar 
 
Undervisningens genomförande 
 
Gruppundervisning 

Examination sker i praktik och teori med praktisk tillämpning av övningar och 
gruppimprovisationer med uppföljande samtal och reflektion 

Examination 
Sker fortlöpande  

 
Litteratur 
Lärarens kompendier 
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Rytmikpiano 
 
Inplacering i kurs  
IE Rytmik 
K2:1-4 
 
Delkursmål  
Efter genomgångna delkurser skall den studerande kunna 
- improvisera på pianot  
 
Innehåll  
K2:1 
- spela dur-moll tonarters tonföljd i improvisationer där hänsyn tas till olika musikaliska 

element 
- spela kadenser i alla dur-moll tonarter och improvisera melodier över dem 
- komponera en visa för barn (Hej! visan) 
- improvisera tematiskt planerade idéer 
- leda rörelse från pianot i tematiskt planerade idéer 
  
K2:2 
- improvisera till lekar och rytmiska övningar  
- ackompanjera barnvisor 
- improvisera till fria rörelser 
- komponera två visor; redskapsvisa och en med fritt tema 
- leda rytmikövningar från piano 
 
 
Undervisningens genomförande  
 
   
Litteratur 
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Rörelsekomposition 
  

Inplacering i kurs  
IE Rytmik  
K1:5-6 
 
Delkursmål  
Efter genomgången delkurs ska den studerande kunna 

- göra rörelsekompositioner utifrån olika idéer med musik och redskap 
- improvisera i rörelse med eller utan musik, enskilt och i grupp 
- planera och genomföra en föreställning med musik och rörelse 

 

Innehåll  
- självständigt arbete med musik, rörelse, komposition 
- organisation och genomförande av ett sceniskt verk tillsammans med andra 
- instudering av enstämmighet, rörelseform för kropp och ett instrument 
- gruppkomposition med verklighetsanknutet redskap 
- rörelseimprovisationer utifrån givet tema 
- samarbete med IE- studenter termin 5 

  
Undervisningens genomförande 
Gruppundervisning, konsertframförande och projektarbeten 
 
Litteratur:  
Noter, litteratur, fonogram och övrigt material som är relevant i anslutning till kursens syften 
och innehåll utgör kurslitteratur. 
Studenten väljer tillsammans med lärare noter och fonogram. 
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Rörelsegehör 

Inplacering i kurs  

IE Rytmik 
K2:1-4 
 
Delkursmål  
 
Efter genomgången delkurs ska den studerande kunna 

- hantera traditionella redskap i kombination med musik - rörelse 
- skapa rörelseformer som visualiserar det musikaliska skeendet 
- använda solmisation som redskap i det melodiska gehöret 
- använda Orff – instrument som redskap i undervisningen 

 

Innehåll 

- improvisationer i rörelse med hänsyn till olika musikaliska element och rytmiska 
förlopp 

- solmisation 
- röst- och instrumentalimprovisationer till rörelseförlopp och vice versa 
- praktisk och teoretisk genomgång av Orff - metoden och dess instrumentarium 
- redskapets betydelse i Rytmikundervisningen 
- tematiska rörelsekompositioner  

 

Examination 

K2:1 eller 3 
- Rörelsekomposition - rörelseberättelse 
- Rörelseform med användning av redskap 

 
K2:2 eller 4 

- Rörelsekanon 
- Rörelsekomposition med användning av röst 

 
Litteratur 
Lärares eget material 
Fonogram 
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Rörelseträning 
 
Inplacering i kurs 
IE Rytmik 
K1:1-8  
 
Delkursmål  
Efter genomgångna delkurser ska den studerande ha 

- utvecklat sina rörelsefärdigheter  
- blivit medveten om sin egen och andras rörelsekompetenser 
- lärt sig att arbeta med rörelse utifrån ett ergonomiskt förhållningssätt 
 
Innehåll  
- fysisk träning i grupp 
- uppvärmning 
- grundläggande rörelser; gå, springa, hoppa, rulla, krypa 
- kontaktimprovisationer 
- färdighetsträning för att stärka leder, muskler och ledband 
- kroppsteknik 
- ergonomi 
- akrobatik (grundläggande nivå 
 
Undervisningens genomförande  
Gruppundervisning 
Examination sker fortlöpande 
 
   
Litteratur 
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Satslära med arrangering 
 
Inplacering i kurs  
IE/IE ry: K2:1-4, G-Ga: K3: 1-4  
 
Delkursmål  
Efter genomgången delkurs ska den studerande ha 

– tillgodogjort sig förmågan att skapa en musikalisk helhet i form av arrangemang/ 
kompositioner utifrån de under innehåll givna momenten. 
– uppnått de färdigheter i satslära med arrangering som krävs för att kunna fungera i den 
kommande yrkesrollen 

 

 Innehåll  
I delkursen behandlas 
– analys och analysmetoder 
– harmonisering 
– arrangering med fokus på musiken både i och utanför skolans värld 
– instrumentering för olika besättningar 
– melodiskapande 
inom vis-, rock/pop-, jazz- och konstmusiktraditionerna. 
 

 
Undervisningens genomförande  
Delkursen bedrivs i varierande arbetsformer som enskild undervisning eller undervisning i grupp 
och utformas i samverkan mellan studerande och lärare. Delkursen bedrivs främst med inriktning 
på den enskilde studentens förutsättningar. 
 
 
Litteratur 
Kurslitteratur förtecknas på särskild lista (se arbetsplan) 
 
Examination 
Som betyg används Godkänd eller Underkänd. 
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Satslära med arrangering och gehörsskolning - 
Ämnesblock 

 
Inplacering i kurs  
Arr-Komp K1:1-8 
 
Delkursmål  
Efter genomgången delkurs ska den studerande ha 

– ha fördjupade kunskaper och färdigheter i ämnet satslära med arrangering/komposition inom 
olika stilarter och repertoarområden 
– ha goda kunskaper i harmonisering i viktiga genrer och repertoarområden 
– utvecklat ett kreativt och öppet förhållningssätt till musik 
– behärska de vanligaste analyssystemen samt förstå och analytiskt verbalisera musikens 
strukturer 
och innehåll 
– ha ingående kännedom om grundläggande satstekniska moment och begrepp 
– ha metodisk beredskap och insikt i ämnet för undervisning i olika arbetsformer samt kännedom 
om litteratur som berör ämnet 
Formlära 3,5p. 
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 
– utvecklat metodiska insikter för undervisning på skilda stadier 
Kommentar: Delkursplanen gemensam med universitetskursen teori 40 p. 
Kontrapunkt och instrumentation 8p. 
Efter genomgången delkurs ska den studerande 
– skaffat sig kunskaper i kontrapunkt, företrädesvis inom 1500-talets vokalpolyfoni och 
instrumentalpolyfoni 
från perioden sent 1600-tal tom tidigt 1700-tal 
– ha kunskaper i instrumentation för några av de vanligaste ”klassiska” instrumentbesättningarna 
– ha kunskaper i symfonisk orkestrering och kännedom om moderna orkestreringstekniker 
– ha goda kunskaper om orkesterinstrumentens omfång och tekniska möjligheter 
– besitta goda kunskaper om de i västerländsk konstmusik förekommande instrumenten. 
Kunskaperna 
skall omfatta både instrumentens klang, register och uttrycksmöjligheter. Den 
studerande skall också ha tillägnat sig ett gott elementärt instrumentationshantverk inom de 
områden som ovan nämnts 
– ha tillägnat sig kunskaper beträffande instrumentalpolyfoni att utforma en tvåstämmig 
invention 
och en trestämmig fuga på ett stilistiskt övertygande sätt 
  
 
 
Innehåll  
Arrangering och komposition 
– studier av harmonik/komposition/arrangeringsteknik inom jazz, rock/pop samt viktiga 
repertoarområden 
inom konstmusiken 
– studier av filmmusik och scenisk musik 
– 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 
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den framtida yrkesrollen 
– planering och strukturering av undervisning i olika arbetsformer 
– studier av litteratur som berör ämnet 
– kompositions-/arrangeringsprojekt inom valfritt område 
Formlära 
– studier av musikalisk form 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. 
– planering och strukturering av undervisning på olika stadier. 
Kontrapunkt och instrumentation 
Under de två första åren läggs tyngdpunkten på ämnet. Det andra året ägnas företrädesvis åt 
instrumentation. 
Åk 1 studium av i första hand barockens instrumental polyfoni (främst Bach). I delkursen ingår 
också en översiktlig kunskap om 1500-talskontrapunkt s.k. vokalpolyfoni ( Palestrinastil ). 
Åk 2 Instrumentationsstudium där bland annat ingår idiomatiska texturer för stråkar, träblåsare, 
brass och slagverk. Symfonisk orkestrering i wienklassisk, romantisk och impressionistisk stil. 
Översiktlig kännedom om ”samtida/nutida” orkestreringsteknik 
Gehörsskolning 
Delkursens Åk1 och 2 samläses med övriga IE studerande. (se separat delkursplan Gehörsskolning 
IE/G) Åk3 och 4, gruppundervisning, ämnet ingår i ämnet ämnesmetodik: 
Delkursen samsmälter egenträning, dvs. traditionell gehörsundervisning, med gehörsmetodik. 
Delkursen berör epokerna renässans till 1900-talets 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 skiftande 
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. 

 
Undervisningens genomförande  
Delkursen innehåller varierande arbetsformer. Dessa utvecklas med utgångspunkt från delkursens 
syfte och mål i samverkan mellan studerande och lärare. I delkursen ingår enskild- och 
gruppundervisning, 
seminarier, konsertframförande, arrangemangsuppspelningar m.m. 
  
   
Litteratur 
Kurslitteratur förtecknas på särskild lista. alt. se arbetsplan 

 
Examination 
Arrangering och komposition 
Examination sker fortlöpande vid lektionstillfälle samt vid skriftliga/muntliga redovisningar av 
sammanfattande karaktär. Klingande redovisningar sker vid arrangemangsuppspelningar, 
konserter 
och via inspelning på dator/synt. 
Formlära 
Examination sker fortlöpande i samband med undervisningen genom att den studerande genomför 
samtliga ålagda analys- och redogörelseuppgifter samt lämnat in godkända skriftliga 
sammanfattningar 
av anbefalld kurslitteratur. 
Kontrapunkt och instrumentation 
Examination sker fortlöpande i samband med undervisningen 
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Seminarieserien 
 

Inplacering i Kurs:  
Gemensam del 
Variant/Inriktning: G/Ga/IE 
Årskurs/termin: Åk2, 3 och 5 alt. Åk 2, 4 och 5 för Ga. 
Poängtal: 3,5p. (Åk2 0,5p, Åk3 1,5p, Åk5 1,5p.) 
 

Mål 
Under seminarieserien ska studenterna fördjupa frågeställningar i en gemensam diskussion. Serien 
är starkt knuten till delkurserna Att vara lärare 2, 3 och 4 genom att studenterna bearbetar 
delkursernas innehåll ur olika kunskapsperspektiv. Seminarieserien har också som mål att 
studenterna 
skall möta olika arbetsformer. Studenterna ska analysera och diskutera egna och gemensamma 
observationer och erfarenheter från den verksamhetsförlagda utbildningen och utbildningen 
inom Musikhögskolan. 
 

Innehåll 
Innehållet är flerdisciplinärt och syftar till att ge perspektiv över ämnesgränser och/eller på 
aktuell 
debatt om skola och lärande. Studenterna får möta representanter från det praxisnära fältet och 
nya nationella och internationella forskningsrön. Seminarieserien ska ses som ett 
kunskapscentrum 
där nya idéer om lärande och lärarroll kan utvecklas. 

 
Undervisningens genomförande 
Seminarieserien är en arbetsform. Lärare från Musikhögskolan är seminarieledare. Föreläsningar 
kan förekomma men förutsättningen är deltagarnas aktiva medverkan i samspel med de inbjudna 
gäster som ingår i seminarieserien. En seminarieserie omfattar 3-6 mötestillfällen under en termin 
och de flesta ligger på eftermiddags- och kvällstid. 
 

Examination 
Examination kopplas till de tentamens- och skrivuppgifter som förekommer i Att vara lärare 
delkurserna. 
 

Betygsgrader 
Som betyg används Godkänd eller Underkänd 
 

Kurslitteratur 
Se delkurserna i Att vara lärare 
 

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 
undervisning 
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 skriftlig 
utvärdering ska återkopplas till de studerande. 
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Sång och ackompanjemang  

 
Kurs: K1 - Visa och Västerländsk konstmusik 
Variant/Inriktning: G/G Folkmusik/Ga 

 
Delkursmål 
  
Efter genomgången delkurs ska den studerande ha 
– tillägnat sig grundläggande färdigheter i att sjunga till ackompanjemang, samt att ackompanjera andra 
med hänsyn till de färdigheter studenten besitter 
– utvecklat sin förmåga till självständig instudering och konstnärlig gestaltning av sånger och 
ackompanjemang inom olika vis- och västerländska konstmusiktraditioner 
– fått erfarenhet av att framföra musik inför de andra i gruppen 
 

Innehåll  
 
– sång och ackompanjemang av folkliga och litterära visor från olika länder. 
– sång och ackompanjemang från olika tidsepoker och i olika stilar inom västerländska 
konstmusiktraditioner 
– instuderingsteknik, memorering, formanalys 
– framträdandepraxis 

 
Undervisningens genomförande 
  
Gruppundervisning, 6-7 studerande/grupp. Den studerande instuderar sånger och ackompanjemang 
som framförs för och med varandra i gruppen. Undervisningen leds av lärare i sång 
och/eller gitarr/piano. 

 
Litteratur 
 
Kurslitteratur förtecknas på särskild lista (se arbetsplan). 
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Sång och tal 
 
Inplacering i kurs 
Röst 
Kurs: K1 - Musikaliska och pedagogiska färdigheter 
Variant/Inriktning: G/Ga 
Årskurs/termin: Åk1 och 2 
Poängtal: Totalt 7,5p. (Åk1 4p, Åk2 3,5p) 
 
Delkursmål 
  
Efter genomgången delkurs ska den studerande 
– ha tillägnat sig kunskaper om röstens funktion i sång och tal samt ha förmåga att vidareutveckla 
   den egna röstens användning i ett pedagogiskt och konstnärligt sammanhang 
– kunna sånger från skilda genrer, språk- och repertoarområden. 
– ha utvecklat sin förmåga till självständig instudering och konstnärlig gestaltning av text och 
   musik 
– behärska att sjunga till eget ackompanjemang. 

 
Innehåll  
 
– sånger och visor från olika repertoarområden: folkliga och litterära visor från olika länder, 
   västerländsk konstmusik från olika tidsepoker, pop och rock, musikal-/ evergreens 
   och afro-amerikanska musik. 
– sång till eget ackompanjemang 

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

 
Litteratur 
 
Kurslitteratur förtecknas på särskild lista (se arbetsplan). 
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Trummor – Pop/Rock 
 
 

Inplacering i kurs 
K2:2 termin 2 
 
 
Delkursmål 
Efter genomgången kurs ska den studerande 
 

- kunna spela trumset på en enkel nivå inom rock/popmusik samt kunna instruera på 
instrumentet i enskild undervisning och i samband med ensembleundervisning. 

- ha kunskap om trumsetets plats inom dagens populärmusik och fått en ökad känsla för 
denna musik, speciellt med tanke på instrumentets betoning av det rytmiska 
elementet. 

- kunna spela congas samt percussioninstrument inom kubansk musik på ett elementärt 
plan 

 
Innehåll 
 

- grundläggande slagteknik 
- trumset: rock och pop 
- trumset: triolbaserade musikformer inom rock och pop 
- viss percussion inom kubansk tradition 
- instrumentkunskap 
- grundläggande metodik 

 
Undervisningens genomförande 

- Gruppundervisning, max 4 studerande /grupp 
- Examination sker fortlöpande under delkursens gång med viss tonvikt lagd på de 

situationer där den studerande fungerar som trumslagare i ensemble. 
- Utvärdering sker summativt och skriftligt efter kursens slut. 

 
Litteratur 
Kompendium om trumspel 
Diverse kompletterande material 
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UoL1 
 
Inplacering i kurs  
K1:2 
 
Delkursmål  
Efter genomgången delkurs ska den studerande kunna 

- på ett medvetet sätt redogöra för metodiska val i musikundervisning med ungdomar 
- visa kunskaper om lektionsplanering i ämnet musik 
- visa grundläggande kunskap om de skiftande arbetsuppgifter och synsätt och den 

problematik som präglar uppgiften som lärare i musik 
- visa kunskap om musikinstrumentens användande i klassrumsundervisning 
 
Innehåll  
-planering av musikundervisning 
-praktiska spel- och ledningsövningar med metodiska överväganden 
-didaktiska diskussioner 
-redovisning av uppgifter 
 
Undervisningens genomförande  
Undervisningen genomförs i form av föreläsningar, diskussioner och praktiska övningar 
   
Litteratur 
Kurslitteratur förtecknas på särskild lista 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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UoL 2 
 
Inplacering i kurs  
K2:3-4 
 
Delkursmål  
Efter genomgången delkurs ska den studerande kunna 

-redogöra för barns psykologiska utveckling i tidig skolålder samt hur denna påverkar 
lärandesituationen i klass 
-visa kunskaper om och praktiskt tillämpa metodiskt arbete i skolans tidigare årskurser  
-visa grundläggande kunskaper om rytmiskmetodiska arbetssätt 
-visa förmåga att leda och inspirera i musikalisk verksamhet  
-på ett medvetet sätt använda sina musikaliska färdigheter i undervisningssituationer riktade 
mot tidigare årskurser 
 
 
Innehåll  
-Utvecklingspsykologi 
-Planering av undervisning 
-Ledning av musikaliska aktiviteter 
-Lekens betydelse i undervisningen 
-Rytmikmetodiska övningar 
 
Undervisningens genomförande  
 
Undervisningen genomförs i form av praktiska arbetssätt, diskussioner, föreläsningar och 
grupphandledning 
   
Litteratur 
 
Kurslitteratur förtecknas på särskild lista 
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Verksamhetsförlagd utbildning – VFU, introducerande 
fältstudier 
Inplacering i Kurs:  
Gemensam del 
Variant/Inriktning: G/Ga/IE 
Årskurs/termin: Åk1 
Poängtal: 1p. 
 

Mål 
Efter genomgången delkurs ska den studerande ha 
– skaffa sig information och orientering om olika yrkesroller inom musikundervisning 
– reflekterat över sitt yrkesval och sitt intresse för läraruppgiften 
– skaffa sig en första inblick i hur undervisning och lärarsituationen påverkas av olika ramfaktorer 
 

Innehåll 
Auskultationer inom olika skolformer där anteckningar föres i dagboksform 
 

Undervisningens genomförande 
Aktiva auskultationer under fyra fältdagar inom olika skolformer, med skriftlig dokumentation 
och reflektion. 
 

Examination 
Delkursen examineras vid särskilt seminarium 
 

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 
undervisning 
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 skriftlig 
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 
utvärdering 
kommer till stånd ligger hos undervisande lärare. Erfarenheter och synpunkter från utvärderingen 
ska beaktas och följas upp i nästa års delkurs. 
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VFU2 
 

Inplacering i kurs  
 
K1:2 
 
Delkursmål  
Efter genomgången delkurs ska den studerande ha 

- i samarbete med en handledare planerat, genomfört och analyserat undervisning i grundsko-  
  lans senare årskurser samt reflekterat över sin egen lärarroll   
- genom aktiva auskultationer lärt känna praktikskolan och lärt sig reflektera över olika under-  
  visningssituationer samt knyta dessa till den pågående undervisningen  
 

Innehåll  
- aktiva auskultationer inom grundskolans senare årskurser 
- auskultation samt planering, genomförande och utvärdering av musikundervisning med barn 

och ungdomar i grundskolans senare årskurser 
 
Undervisningens genomförande  
Undervisningen bedrivs dels i form av fältdagar, dels i form av 2 heltidsveckor innehållande 
auskultationer, undervisning och didaktiska diskussioner på en grundskola  
   
Litteratur 
 
Ingen särskild litteratur ingår 
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VFU3 
 

Inplacering i kurs  
K2:2 
 
Delkursmål  
Efter genomgången delkurs ska den studerande ha 

- i samarbete med en handledare planerat, genomfört och analyserat undervisning i 
grundskolans tidigare årskurser samt reflekterat över sin egen lärarroll  
- genom aktiva auskultationer lärt känna praktikskolan och lärt sig reflektera över olika 
under-  
  visningssituationer samt knyta dessa till innehållet i sin egen pågående utbildning 
- tagit aktivt ansvar för undervisningens genomförande 
- planerat lektionsinnehåll för en längre period 

Innehåll  
- auskultation samt planering, genomförande och utvärdering av musikundervisning med barn 

i grundskolans tidigare årskurser 
 
Undervisningens genomförande  
Undervisningen bedrivs i form av fältdagar samt som kontinuerliga auskultationer, didaktiska 
diskussioner och undervisningstillfällen en dag per vecka på en grundskola  
   
Litteratur 
Ingen särskild litteratur ingår 
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VFU – Förskoleprojekt 
 
Inplacering i Kurs:  
Gemensam del 
Variant/Inriktning: G/Ga/IE 
Årskurs/termin: Åk2 
Poängtal: 1p. 
 

Mål 
Efter genomgången delkurs ska den studerande 
– genom projektet ha tillgodogjort sig kunskap om och orienterat sig om förskolan som arbetsfält 
– ha utvecklat sin förmåga till kommunikation med förskolebarn genom musik, rörelse och 
drama 
 

Innehåll 
– kortfattad teoretisk genomgång av förskolebarns utveckling när det gäller rörelse, sinnen, lek, 
tänkande och språk 
– genomgång av hur barnomsorgen fungerar 
– uppläggning och genomförande av musikstunder med förskolebarn 
– videoupptagning av musikstunderna och utvärdering i storgrupp 
 

Undervisningens genomförande 
Projektet genomförs i form av seminarier och grupparbete på Musikhögskolan och ute på 
förskolan. 
 

Examination 
Godkänt betyg förutsätter obligatorisk närvaro och aktivt deltagande i diskussioner och praktiskt 
musicerande. Examination sker fortlöpande. 
 

Betygsgrader 
Som betyg används Godkänd eller Underkänd 
 

Kurslitteratur 
Sångböcker som är relevanta i anslutning till projektets syften. 
 

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 undervisning 
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 skriftlig 
utvärdering ska återkopplas till de studerande. 
Frågor kring mål, innehåll och undervisningsformer bör vara centrala. Viktiga synpunkter 
ocherfarenheter från delkursutvärderingar ska tas upp i kursutvärderingen. Ansvaret för att utvärdering 
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VFU – Skolkonsertprojekt 
Musikhögskolan flyger 
 

Inplacering i Kursområde:  
Gemensam del 
Variant/Inriktning: G/Ga/IE 
Årskurs/termin: Åk2 
 

Mål 
Efter genomgången delkurs ska den studerande 
– ha förvärvat erfarenheter av och kunskaper om hur skolkonserter för grundskolans olika åldrar 
kan utformas och genomföras 
– ha fått erfarenhet av att självständigt i en projektgrupp arbeta fram en musikproduktion för 
en speciell målgrupp 
– vara medveten om och kunna tillämpa grundläggande praktiska kunskaper om 
kommunikationens 
betydelse i skolkonsertsituationen 
– fått möjlighet att stärka sin musikeridentitet 
 

Innehåll 
Skolkonsertprojektet - Musikhögskolan flyger introduceras med en presentation av innehåll, 
uppläggning och gruppindelning. För att underlätta processen från idé till färdigt program erhåller 
respektive grupp handledning i 
– att bygga upp ett program utifrån musiken 
– rörelsen/kommunikationen på scenen 
– att kommunicera med publiken 
– att dramatisera 
– att använda tekniska hjälpmedel utifrån produktionens behov 
 

Undervisningens genomförande 
– två förberedande möten i storgrupp 
– med utgångspunkt i respektive grupps behov ges handledning före och under projektvecka 1 
– under projektvecka 1 genomförs repetitioner, nödvändigt organisatoriskt arbete inför 
projektvecka 
2 samt generalrepetition 
– under projektvecka 2 genomförs en turné samt en utvärdering 
 

Examination 
Examination sker fortlöpande under konsertprojektet 
 

Betygsgrader 
Som betyg används Godkänd eller Underkänd 
 

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 
undervisning 
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 skriftlig 
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 
utvärdering 
kommer till stånd ligger hos undervisande lärare. Erfarenheter och synpunkter från utvärderingen 
ska beaktas och följas upp i nästa års delkurs. 
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Ämnesmetodik 
 
Rytmikmetodik – skolans lägre stadier samt förskola 
IE Rytmik 
K3:4   
 
Delkursmål  
 
Efter genomgångna delkurser ska den studerande 

- verbalt kunna uttrycka och förklara grunderna i begreppet Rytmikmetodik  
- ha fått kunskaper om och utvecklat sin förmåga att planera och genomföra 

åldersrelevanta rytmiklektioner 
- ha kunskaper om rytmikmetoder riktade till barn i skolans lägre årskurser (6-12 år) 
- ha kunskaper om rytmikmetoder riktade till mindre barn (0-6 år) 
- kunna se hur musik och rörelse kan integreras i det övriga pedagogiska arbetet på en 

skola  
 

Innehåll 

(termin 1) 
- rytmikteori 
- rytmikmetodik för barn 6-9 år 
- lektionsplaneringar 
- sång och danslekar 
- redskap 
- musikaliska begrepp 

 

Innehåll 

(termin 2) 
- barns utveckling 6-12 år 
- rytmikmetodik för barn 6-9 år 
- lektionsplaneringar 
- sång och danslekar 
- rörelseimprovisationer 
- tematiskt tänkande i undervisningen 

 

Innehåll 
(termin 3) 

- rytmikteorier 
- barns utveckling (0-6år) 
- barns motoriska och musikaliska lärande 
- rytmiklektionsplanering för förskola 
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Undervisningens genomförande 

Gruppundervisning. 
Diskussioner utifrån given litteratur. 
Examination sker genom redovisning av planerade och genomförande av åldersrelevanta 
rytmiklektioner utifrån redskap, musikaliska begrepp, ett valfritt tema eller valfri 
barnlitteratur. 

Kurslitteratur 

Aktuella artiklar 
Lärares kompendier 
Goldinger, Barbro och Magnusson, Gunilla: Fem år av ditt liv 

Utbildningsdepartementet: Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och 
fritidshemmet 
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Ämnesmetodik – Instrument 
 
Inplacering i Kurs: K1 
Variant/Inriktning: IE samtliga 
Årskurs/termin: Åk1-4 
Poängtal: 6p. 
 

Mål 
Efter genomgången delkurs ska den studerande, ur de didaktiska principer som berör lärandet av 
instrument och genre, ha 
– inhämtat god kunskap om IE-pedagogens arbetsfält, arbetsuppgifter och olika funktioner 
– goda metodiska, pedagogiska och ämnesmässiga kunskaper för att kunna skapa intresseväckande 
undervisning och positiva lärandesituationer med elever på olika instrumentala färdighetsnivåer, 
så att musiken blir meningsfull och en stimulerande del av elevernas liv 
– kompetens i att tillvarata elevers behov av att uttrycka sig konstnärligt och förmåga att 
stimulera 
deras musicerande 
– 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 instrumentalundervisningen 
– 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 och engagemang i sammusicerande 
– kunskaper om arbete i arbetslag och integration mellan olika lärare/elevkategorier, kulturskolors 
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 
nyfikenhet 
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 instrumentalundervisningens mål 
långsiktigt är att utbilda självständiga musikanter som sedan på egen hand kan ta ansvar för sitt 
musicerande. 
 

Innehåll 
Instrumentaldidaktik 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 instrumentalundervisningen 
– lektionsplanering 
– grupp- och gehörsspelsmetodik 
– övningsmetodik 
– instrumentalspelets ergonomiska aspekter 
– repertoarstudier 
– repertoar för samspel 
– 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 
Grupp eller i vissa fall enskilt 
 
 

Examination 
 
Examination sker fortlöpande i samband med undervisningen och vid redovisningar 
 

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 
undervisning 
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 skriftlig 
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 
utvärdering 
kommer till stånd ligger hos undervisande lärare. Erfarenheter och synpunkter från utvärderingen 
ska beaktas och följas upp i nästa års delkurs. 


