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Akustik	och	inspelning		
Ämneslärarutbildning	7-9	

Inplacering	i	kurs		 Teori	och	media	2	 Kurskod:	LAMA22	

Termin		 2	

Beslutad	av	UN		 2012-08-24	

Mål	
Efter	avslutad	delkurs	ska	den	studerande	
− visa	kunskaper	och	praktiska	färdigheter	i	att	använda	dator,	ljudkort	och	annan	
inspelningsutrustning		

− visa	kunskaper	om	ljud	och	dess	former/spektra	och	akustiska	beteenden	
− visa	kunskaper	och	färdigheter	i	att	använda	modern	teknologi	i	sin	kommande	
yrkesroll	

− visa	grundläggande	färdigheter	i	ljud-	och	MIDI-editering	
− vara	medveten	om	hur	människor	uppfattar	ljud	samt	hur	man	undviker	
hörselskador	

− kunna	integrera	olika	tekniska	hjälpmedel	för	att	producera	musik	och	för	att	
dokumentera	under	visning,	redovisningar	och	konserter	

Kursinnehåll	
− inspelningshistorik	
− akustiska	grundbegrepp	
− mikrofontyper,	konstruktioner	och	karaktärer	
− laborationer	med	uppkoppling	och	inställning	av	PA-anläggning	
− grundläggande	hantering	av	sequenserprogram	
− översikt	av	aktuell	inspelningsutrustning	
− hörseln	och	hörselskador	
− praktiska	inspelningsövningar	av	instrument,	sång	och	ensemble	
− praktisk	träning	i	mixning	och	audioexport	

Undervisning	och	examination	
Gruppundervisning	 med	 12	 studerande/grupp	 vid	 föreläsning	 respektive	 6	
studerande/grupp	 vid	 laborationer.		 Delar	 av	 genomförs	 i	 projektform	 under	 en	
dedikerad	projektvecka.	Examination	sker	löpande	samt	med	en	teoretisk	tentamen	och	
en	praktisk	inlämningsuppgift.	

Litteratur	och	övriga	läromedel	
Kurslitteratur	förtecknas	på	särskild	lista	(se	arbetsplan).	
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Biackordinstrument		
Ämneslärarutbildning	7-9	

Inplacering	i	kurs	
Musikaliska	färdigheter	1-3																									Kurskod:	LAMA10,	LAMA20,	

LAMA30		

Termin		
1-3	

Beslutad	av	UN	den	
2012-08-24	

Mål	
Efter	genomgången	kurs	ska	den	studerande	ha	tillägnat	sig	
− elementär	spelteknik	och	förmåga	att	utan	avbrott	i	det	rytmiska	flödet	
ackompanjera	sig	själv	och	andra	i	sånger	från	olika	repertoarområden	

− en	repertoar	som	kan	användas	direkt	i	yrkesrollen		
− elementärt	instrumenttypiskt	melodispel	på	gehör,	efter	noter	och	tabulatur	
(gitarr)	

− en	kunskap	om	instrumentet	som	möjliggör	fortsatt	utveckling	

Kursinnehåll	
− ackompanjemang	till	egen	sång	i	olika	genrer		
− grundläggande	melodispel		
− enklare	”a	prima	vistaspel”	efter	ackordbeteckningar		
− enklare	transponering	av	ackompanjemang	efter	ackordbeteckningar	
− grundläggande	spel	efter	noter	och	tabulatur	(gitarr)		

Undervisning,	arbetssätt	och	examination	
Undervisningen	 sker	 enskilt,	 men	 viss	 undervisning	 kan	 ske	 i	 grupp.	 Progressionen	 i	
undervisningen	 anpassas	 efter	 den	 studerandes	 förkunskaper	 och	 innehållet	 fördelas	
över	 terminerna	 enligt	 ett	 avtal	mellan	 lärare	 och	 student.	 	 Det	 huvudsakliga	 arbetet	
utgörs	av	studentens	 individuella	övning,	med	 lektionerna	som	incitament,	 startpunkt,	
och	redovisningstillfälle.	Examinationen	sker	dels	fortlöpande	vid	lektionerna	samt	vid	
den	gemensamma	redovisningen	i	slutet	av	varje	termin		

Litteratur	och	övriga	läromedel	
Utgörs	av	noter,	speciallitteratur	och	inspelningar	
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Drama	
Ämneslärarutbildning	7-9	

Inplacering	i	kurs	
	Didaktik	och	ledarskap	2	 Kurskod:	LAMA21	

Termin	
2	

Beslutad	av	UN	den	
2012-08-24	

Mål	
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	ledarskap,	kommunikation	och	
samspel	

Kursinnehåll	
− kommunikationsövningar	genom	lek,	rollspel	och	improvisation	
− reflektion	kring	teori	och	praktik	

 

Undervisning	och	examination	
Gruppundervisning	
Examination	 sker	 i	 praktik	 och	 teori	 med	 iscensättning	 av	 provade	 gruppskisser,	
kontinuerliga	improvisationer	med	uppföljande	samtal	och	reflektion	
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Didaktisk	ensemble	
Ämneslärarutbildning	7-9	

Inplacering	i	kurs	 Didaktik	och	Ledarskap	2	 Kurskod:	LAMA21	

Termin	 2	

Beslutad	av	UN	den	 2012-08-24	

Mål	
Efter	genomgången	delkurs	ska	den	studerande	
− 	visa	grundläggande	kunskaper	och	färdigheter	i	att	leda	sina	kurskamrater	i	
samspel	i	olika	former	som	om	det	vore	en	klassrumssituation/ensemblesituation	

− 	visa	grundläggande	kunskaper	i	Pik-ensemble	och	kunna	omsätta	kunskaperna	i	
hur	man	leder	och	utvecklar	ungdomars	spelande	och	sjungande	samt	att	kunna	
förändra	svårighetsgraden	på	materialet	som	lärs	ut	i	förhållande	till	ungdomars	
olika	åldrar.	

− 	självständigt	kunna	använda	olika	redskap	för	att	planera	och	leda	
musikundervisning	för	ungdomar	i	olika	åldrar	och	undervisningsformer	
(klass/ensemble/enskilt)	och	i	undervisningssituationer	förstå,	tillämpa	och	
reflektera	över	sin	egen	ledarroll.	

− visa	grundläggande	färdigheter	på	bas,	trummor,	gitarr,	keyboard,	percussion	samt	
PA-teknik.	

− visa	grundläggande	kunskaper	i	att	planka	låtar.	

Kursinnehåll	
− Planka	låtar.	
− Genomgång	och	praktiska	övningar	i	gitarrspel,	trumspel,	basspel	och	
keyboardspel	samt	percussionspel	speciellt	anpassade	för	klassrums-	och	
ensemblesituationen.	

− Ensembleledning.	Den	studerande	lär	ut	sin	plankning,	läraren	och	övriga	
studenter	reflekterar	över	hur	man	kan	förenkla	och	förbättra.	

− Grunder	i	PA	teknik.	
− Ensembledidaktik	
− Pik-ensemble	
− Ämnes-	och	klassrumsdidaktik.	

Undervisning	och	examination	
− Gruppundervisning,	max	7	studerande/grupp.	
− Examination	sker	fortlöpande	under	delkursens	gång.	
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Litteratur	och	övriga	läromedel	
− Arbetsmaterial	från	läraren,	plankningar	från	de	studerande.	
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Ensemble	1	
Ämneslärarutbildning	7-9	

Inplacering	i	kurs	
Musikaliska	färdigheter	3	 Kurskod:	LAMA30		

Termin	
3	

Beslutad	av	UN	den	
2012-08-24	

Mål	
Efter	genomgången	delkurs	ska	den	studerande	ha	
− utvecklat	grundläggande	färdigheter	i	att	musicera	i	ensemble	
− fått	kännedom	om	repertoar	och	ensemblebesättningar	som	förekommer	i	genren	
− skaffat	sig	kunskap	om	att	söka	olika	typer	av	repertoar	för	aktuell	ensemble	

Kursinnehåll	
− Musicerande	i	olika	ensembletyper	med	inriktning	på	vald	genre	
− repertoarstudier	–	 	
− att	söka	repertoar/arrangering	
− repetitions-	och	instuderingsteknik	
− musiklyssning		
− improvisation	
− tolkning,	uttryck	och	uppförandepraxis	
− form	och	struktur	

Undervisning	och	examination	
Examination	 sker	 fortlöpande	 samt	 i	 form	 av	 redovisningar,	 inspelningar	 och/eller	
konserter.	
Undervisningen sker i ensemblegrupper där den studerande i första hand ska ges möjlighet att 
sjunga/spela på sitt huvudinstrument. Undantag kan förekomma så att en fungerande 
ensemble kan bildas. 

Litteratur	och	övriga	läromedel	
Se detaljplanering	för respektive lärare 
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Ensemble	2	
Ämneslärarutbildning	7-9	

Inplacering	i	kurs	
Musikaliska	färdigheter	4	 Kurskod:	LAMA41	

Termin	
4	

Beslutad	av	UN	
den	

2012-08-24	

Mål	
Efter	genomgången	delkurs	ska	den	studerande	ha	
− fördjupade	färdigheter	i	att	musicera	i	ensemble	
− fått	fördjupad	kännedom	om	repertoar	och	ensemblebesättningar	som	
förekommer	i	respektive	genre	

− skaffat	sig	utökad	kunskap	om	att	söka	olika	typer	av	repertoar	för	aktuell	
ensemble	

− utföra	och	skriva	arrangemang	för	gruppen	
− provat	att	leda	och	instruera	gruppen	

Kursinnehåll	
− Musicerande	i	olika	ensembletyper	med	inriktning	på	vald	genre	
− repertoarstudier	och	repertoarkännedom	 	
− arrangering	för	pop/rockensemble	
− repetitions-	och	instuderingsteknik	
− lyssning	och	bedömning	
− improvisation	
− tolkning,	uttryck	och	uppförandepraxis	
− form	och	struktur	
− ledningsövningar	

Undervisning	och	examination	
Examination	 sker	 fortlöpande	 samt	 i	 form	 av	 redovisningar,	 inspelningar	 och/eller	
konserter.	
Undervisningen	 sker	 i	 ensemblegrupper	 där	 den	 studerande	 i	 första	 hand	 ska	 ges	
möjlighet	att	sjunga/spela	på	sitt	huvudinstrument.	Undantag	kan	förekomma	så	att	en	
fungerande	ensemble	ska	kunna	bildas.	

Litteratur och övriga läromedel 
Se	detaljplanering	för	respektive	lärare	
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Enskilt	tillval	
Ämneslärarutbildning	7-9	

Inplacering	i	kurs		
	Musikaliska	färdigheter	1-3																						Kurskod:	LAMA10,	LAMA20,	

LAMA30	

Termin		
1-3	

Beslutad	av	UN	den	
2012-08-24	

Mål	
Efter	avslutad	kurs	skall	den	studerande	vad	gäller	eget	valt	ämnesområde	
− ha	fördjupat	sina	kunskaper	och	färdigheter	inom	det	eget	valda	ämnesområdet	
samt		

− visa	förmåga	att	på	ett	medvetet	sätt	reflektera	över	den	egna	lärandeprocessen.	

Kursinnehåll	
Innehållet	ger	den	studerande	grundläggande	musikaliska	verktyg	för	musikpedagogiskt	
och	konstnärligt	arbete.	
Det	enskilda	tillvalet	
− kan	ha	karaktären	av	en	fördjupningskurs	i	ett	ämne	som	man	studerat	tidigare	
− kan	vara	studier	i	t.ex.	ett	nybörjarinstrument,	ett	biinstrument,	instudering,	
improvisation,	satslära	med	arrangering,	data,	synt,	sequenser	

− kan	vara	kurs	(instrument/sång)	med	viss	genreinriktning	
− kan	vara	förlagd	utanför	Musikhögskolan	om	kunskapen	inte	finns	att	hämta	inom	
skolan	

− kan	innehålla	annat	än	musik	(	t.ex.	instrumentvård,	ergonomi,	mental	träning,	
fysiodramatik).	

Undervisning	och	examination	
Undervisningen	 bedrivs	 i	 form	 av	 enskild	 undervisning,	 gemensamma	 (grupp-)	
lektioner,	 seminarier,	 samt	 enskilt	 arbete.	 Den	 studerande	 och	 läraren	 planerar	
tillsammans	 delkursens	 upplägg	 i	 förhållande	 till	 mål,	 innehåll	 och	 den	 studerandes	
ingångsnivå.	 Vidare	 genomför,	 redovisar	 och	 utvärderar	 de	 delkursens	 olika	 delar	
tillsammans.		
Innehållet	fördelas	över	terminerna	enligt	ett	avtal	mellan	lärare	och	student.	
Stort	 ansvar	 ligger	på	den	 studerande	att	 genomföra	delkursstudierna	enligt	den	plan	
som	överenskommits.		
Examinationen	sker	fortlöpande	samt	vid	gemensamma	lektioner	och	redovisningar.	
Vid	bedömning	används	något	av	betygen	Godkänd	eller	Underkänd.		

Litteratur	och	övriga	läromedel	
Kurslitteratur	väljs	i	samråd	med	lärare.	
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Examensarbete	
Ämneslärarutbildning	7-9	

Inplacering	i	kurs	 Självständigt	arbete	2	 Kurskod:	

Termin	 8	och	9	

Beslutad	av	UN	den	 2012-08-24	

Mål	
Efter	avslutad	kurs	skall	den	studerande	kunna	
− formulera	en	vetenskaplig	frågeställning	med	relevans	för	musikläraryrket	
− kritiskt	redogöra	för	och	relatera	arbetet	till	tidigare	forskning	inom	valt	område			
− välja	och	kritiskt	beskriva	ett	lämpligt	teoretiskt	och	metodiskt	angreppssätt	med	
redovisade	forskningsetiska	överväganden	utifrån	det	valda	området	

− analysera,	tolka	och	diskutera	insamlat	material	i	enlighet	med	vetenskaplig	praxis		
− tydliggöra	resultatets	innebörder	för	professionen	samt	identifiera	ytterligare	
kunskapsbehov	

− presentera	sitt	examensarbete	i	en	vetenskaplig	text	som	är	väl	disponerad,	
formellt	korrekt	och	språkligt	klar	

− kommunicera,	diskutera	och	försvara	sitt	examensarbete	samt	opponera	på	ett	
annat	examensarbete	

Kursinnehåll	
− principer	som	ligger	till	grund	för	utbildningsvetenskapliga	och	musikpedagogiska	
undersökningar	

− fördjupning	inom	något	område	som	är	förankrat	i	musikläraryrket	som	bygger	på	
tidigare	kunskaper	som	den	studerande	inhämtat	under	sin	utbildning	och	som	
har	anknytning	till	den	framtida	yrkesrollen	som	musiklärare		

− examensarbete	som	vilar	på	vetenskaplig	grund	och	beprövad	erfarenhet	och	kan	
innefatta	en	empirisk	undersökning,	ett	utvecklingsarbete,	ett	gestaltande	arbete,	
ett	litteraturstudium	eller	en	kunskapsöversikt	

− genomförandet	av	ett	examensarbete	i	samråd	med	en	handledare	
− problemställningar,	formulering	av	forskningsfrågor	
− tidigare	forskning,	litteraturstudier	
− metod	och	design	
− forskningsetiska	överväganden	
− presentation	av	egna	resultat	och	resultatdiskussion	med	anknytning	till	tidigare	
forskning	

− respondering	och	opponering	
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Undervisning	och	examination	
Kursen	syftar	till	att	studenterna	ska	utveckla	för	musikläraryrket	relevanta	kunskaper	
samt	stärka	sin	förmåga	att	bidra	till	kunskapsutvecklingen	inom	lärarprofessionen.	Den	
kunskapsutvecklande	processen	ska	vila	på	vetenskaplig	grund	och	beprövad	erfarenhet	
samt	utgöra	en	fördjupning	av	de	till	musiklärarprofessionen	knutna	kvalifikationerna.	
Kursens	 arbetsformer	 utvecklas	 med	 utgångspunkt	 från	 kursens	 syfte	 och	 mål	 i	
samverkan	 mellan	 studenter	 och	 handledare.	 Arbetet	 under	 kursen	 bedrivs	
huvudsakligen	självständigt	med	stöd	av	utsedd	handledare	men	även	föreläsningar	och	
seminarier	ingår.		
Examensarbetet	 redovisas	 offentligt	 och	 diskuteras	 vid	 ett	 seminarium	 med	 utsedd	
opponent.	I	de	fall	två	studenter	har	utfört	ett	gemensamt	arbete	ska	redovisningen	vara	
sådan	 att	 de	 individuella	 arbetsinsatserna	 kan	 bedömas.	 Vidare	 förutsätts	 att	
studenterna	 var	 för	 sig	 kan	 svara	 för	 hela	 innehållet.	 I	 ett	 förord	 ska	 studenternas	
individuella	bidrag	tydligt	framgå	så	att	individuell	bedömning	kan	säkerställas.	
Examinationen	 består	 av	 en	 utredande	 och	 argumenterande	 vetenskaplig	 text	 där	
studenten	 visar	 att	 han/hon	 förvärvat	 de	 kunskaper	 lärandemålen	 anger.	
Examinationen	består	av	antingen	en	text	eller	en	text	i	kombination	med	en	gestaltning.	
I	ett	seminarium	bedöms	studentens	förmåga	att	 försvara	sitt	arbete	och	att	opponera	
på	ett	annat	arbete.		
Bedömningskriterier	 delges	 av	 kursledaren	 vid	 kursstart	 och	 finns	 tillsammans	 med	
övrig	information	tillgänglig	på	kurssiten	för	examensarbetet.	

Betyg	
Vid	 bedömning	 används	 något	 av	 betygen	 Godkänd	 eller	 Underkänd.	 För	 betyget	
Godkänd	på	kursen	ska	den	studerande	ha	uppnått	målen	för	kursen.		

Förkunskapskrav	
Grundläggande	behörighet	
Särskild	behörighet:	antagningsprov	till	utbildningen	

Litteratur och övriga läromedel 
Kurslitteratur förtecknas på särskild lista (se arbetsplan) 
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Gehör	
Ämneslärarutbildning	7-9	

Inplacering	i	kurs		
Teori	och	media	1-4	 Kurskod:	LAMA12,	

LAMA22,	LAMA33,	
LAMA42	

Termin	
1-4	

Beslutad	av	UN	den	
2012-08-24	

Mål	
Efter	genomgången	delkurs	ska	den	studerande	ha	
− kunskap	om	och	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		

Kursinnehåll	
− Gehörsövningar	med	koppling	till	grundkurs	i	Musiklära	
− Plankningsövningar	inom	varierade	genrer	
− Praktiska	gehörsövningar	i	melodik,	rytmik	och	harmonik	

Undervisning	och	examination	
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.		
Innehållet fördelas över terminerna enligt ett avtal mellan lärare och student.	
Examination	sker	fortlöpande	i	samband	med	undervisning	och/eller	separat	tentamen	
vid	terminsslut.	Som	betyg	används	Godkänd	eller	Underkänd.	

Litteratur	och	övriga	läromedel	
Noter,	litteratur,	fonogram	och	övrigt	material	som	är	relevant	i	anslutning	till	kursens	
syften	och	innehåll	utgör	kurslitteratur.	
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Huvudackordinstrument	
Ämneslärarutbildning	7-9	

Inplacering	i	kurs	
Musikaliska	färdigheter	1,	2	
Självständigt	arbete	1	

Kurskod:	LAMA10,	LAMA20,	
LAMA31,	LAMA40	

Termin	
1-4	

Beslutad	av	UN	den	
2012-08-24	

Mål	
Efter	genomgången	delkurs	ska	den	studerande	
− på	ett	stilriktigt	sätt	behärska	ackompanjemang	till	egen	sång	i	olika	genrer	på	ett	
engagerande	och	obehindrat	sätt.	

− kunna	fungera	med	instrumentet	i	andra	musikaliska	sammanhang	t.ex.	spel	i	
ensemble,	ackompanjemang	av	sångare,	instrumentalister	och	kör.	

− ha	uppnått	grundläggande	färdighet	i	ett	för	instrumentet	typiskt	melodispel	efter	
noter,	i	koppling	till	ackordanalys	och	på	gehör.	

− kunna	spela	noterade	musikstycken	från	olika	epoker/stilar	samt	noterade	
ackompanjemang	till	vokalstycken.	

− visa	utvecklad	stilkänsla	och	spelteknisk	förmåga,	repertoarkännedom	samt	
förståelse	av	musikhistoriska	sammanhang.	

Kursinnehåll	
− Notspel	
− klassisk	repertoar	
− tekniska	färdighetsövningar	
− utveckling	av	notläsningsförmåga	
− noterade	ackompanjemang	
− a	prima	vista-övningar	med	analys	av	form	och	harmonik	
− reducering	av	notbild	
− körpartitur(piano)	
− kännedom	om	tabulaturnotation	(gitarr)	
− Gehörsspel	
− ackompanjemang	efter	ackordanalys,	främst	till	egen	sång	
− instrumenttypiskt	melodispel	
− plankning	och	annan	gehörsinlärning	
− enkelt	a	prima	vista-spel	och	transponering	av	ackordanalys	
− enklare	gehörstransponering,	förspels-	och	modulationsteknik	
− praktisk	orientering	om	spel	i	kompgrupp	samt	improvisation	

I	alla	genrer	ingår	instuderingsteknik,	övningsmetodik,	memorering	och	formanalys.	
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I	kursen	 ingår	klassisk	repertoar,	visor,	pop/rock,	 jazz	samt	närliggande	genrer.	Dessa	
genrer	 fördelas	 på	 terminerna	 individuellt	 för	 varje	 student.	 Se	 vidare	 under	
Examination.	

Undervisning,	arbetssätt	och	examination	
Delkursen	 innehåller	 varierande	 undervisningsformer,	 enskilt	 och	 i	 grupp.	 Dessa	
utvecklas	med	utgångspunkt	 i	 delkursens	mål	 och	 innehåll	 i	 samverkan	mellan	 lärare	
och	 studenter.	 Innehållet	 fördelas	 över	 terminerna	 enligt	 ett	 avtal	 mellan	 lärare	 och	
student.	
Det	huvudsakliga	arbetet	utgörs	av	studentens	individuella	övning,	med	lektionen	som	
incitament,	 startpunkt	 och	 redovisningstillfälle.	 Progressionen	 tillåts	 variera	 utifrån	
studentens	individuella	förutsättningar	för	att	åstadkomma	en	optimal	utveckling.	
Progressionen	 avser	 de	 moment	 som	 finns	 beskrivna	 i	 det	 separata	 dokumentet	
”Gemensam	redovisning”.	
Examinationen	 sker	 dels	 fortlöpande	 vid	 lektionerna	 samt	 vid	 den	 gemensamma	
redovisningen	i	slutet	av	varje	termin.	
Som	betyg	används	graderna	Godkänd	eller	Underkänd.	

Litteratur	och	övriga	läromedel	
Noter,	inspelningar	och	övrigt	material	som	är	relevant	i	anslutning	till	kursens	mål	och	
innehåll	utgör	kurslitteratur.	
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IKT	i	undervisning	
Ämneslärarutbildning	7-9	

Inplacering	i	kurs	
Teori	och	media	3																								 Kurskod:	LAMA33	

Termin	
3	

Beslutad	av	UN	den	
2012-08-24	

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		

− praktiskt	kunna	använda	datorn	som	ett	redskap	i	undervisningen	

Kursinnehåll	
− 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	
− upphovsrätt		
− arbetssätt	med	dator	i	yrkesrollen		

Undervisning	och	examination	
Delkurserna	 genomförs	 i	 form	 av	 litteraturstudier,	 seminarier,	 diskussioner,	
problembaserade	 uppgifter,	 projektstudier	 och	 praktiska	 arbetssätt	 i	 grupp	 eller	
individuellt.	Muntliga,	 skriftliga	och	musikaliska	 redovisningar	 sker	 fortlöpande	under	
delkursen.	

Litteratur	och	övriga	läromedel	
Kurslitteratur	förtecknas	på	särskild	lista	(se	arbetsplan).	
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Körsång/	Körledning	
Ämneslärarutbildning	7-9	

Inplacering	i	kurs	
Didaktik	och	ledarskap	3	och	
4	

Kurskod:	LAMA32,	LAMA41	

Termin	
3	-	4	

Beslutad	av	UN	den	
2012-08-24	

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	i	
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	

Kursinnehåll	
− 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	konsert	med	vårrepertoar	

Undervisning	och	examination	
Gruppundervisning,	hel-	och	halvklass	

Litteratur	och	övriga	läromedel	
Stora	Körboken	
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Ledning	från	instrument	
Ämneslärarutbildning	7-9	

Inplacering	i	kurs	
	Didaktik	och	ledarskap	2-3		
	

Kurskod:	LAMA21,	LAMA32	

Termin	
2-3	

Beslutad	av	UN	den	
2012-08-24	

Mål	
Efter	genomgången	kurs	termin	2	ska	den	studerande	ha	
− Grundläggande	kunskap	om	hur	man	i	en	klassrumssituation	leder	musikaliska	
aktiviteter	från	piano	och	gitarr		

− Kunskap	om	repertoar	adekvat	för	grundskolans	senare	årskurser	
Efter	genomgången	kurs	termin	3	ska	den	studerande	ha	
− God	kunskap	om	hur	man	i	en	klassrumssituation	leder	musikaliska	aktiviteter	
från	piano	och	gitarr		

− Kunskap	om	repertoar	adekvat	för	grundskolans	tidigare	årskurser	

Kursinnehåll	
Termin 2 
− Praktiskt	musikaliskt	arbete	med	grupp-	och	sångledning	från	instrument	med	
inriktning	mot	grundskolans	senare	årskurser		

− Genrekunskap	ackompanjemangsstilar	
Termin 3 
− Praktiskt	musikaliskt	arbete	med	grupp-	och	sångledning	från	instrument	med	
inriktning	mot	grundskolans	tidigare	årskurser	

Undervisning	och	examination	
Undervisning	 och	 examination	 sker	 i	 grupp	 med	 praktiska	 ledningsövningar	 vid	
instrument.	
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Musik,	kultur	och	konstarterna	i	samhället	/	jazz,	rock	
Ämneslärarutbildning	7-9	

Inplacering	i	kurs	
	Didaktik	och	Ledarskap	1																											Kurskod:	LAMA	11	

Termin	
1	

Beslutad	av	UN	den	 2012-08-24 

Mål	
Efter	genomgången	delkurs	ska	den	studerande	ha	tillägnat	sig	
− Fördjupad	förståelse	för	de	ingående	musikgenrernas	utveckling	som	funktion	av	
samhällsutveckling	och	levnadsförhållanden.		

− kunskap	om	de	ingående	musikaliska	funktionerna,	deras	betydelse	i	olika	genrer	
samt	deras	ursprung.	

− en	breddad	repertoarkännedom	som	är	relevant	i	förhållande	till	uppkomst	och	
utvecklingen	för	de	olika	genrerna	

− förståelse	för	tekniska	innovationer	och	utveckling	av	media	i	förhållande	till	
framväxt	av	genrer	inom	jazz,	rock	och	pop	

− tolkningsramar	som	ger	ökad	förståelse	för	de	kulturella	symboler	och	begrepp	
som	finns	inom	kunskapsområdet	

− förståelse	för	framväxten	av	efterkrigstidens	samhällssystem	som	förutsättning	för	
den	musikalisk	utvecklingen.	

− kunskap	om	samband	med	andra	estetiska	och	konstnärliga	uttryck	
− kunskap	om	musik	som	globalt	tillgänglig	kultur	
− förmåga	att	återge	och	redogöra	för	denna	utveckling	i	tal	och	skrift	
− förmåga	att	ställa	utvecklingen	i	relation	till	dagens	musikaliska	utbud	
− ökad	insikt	om	olika	genusaspekter	och	mångfaldsperspektiv	inom	ämnesområdet	

Kursinnehåll	
− Genomgång	av	uppkomsten	av	och	utveckling	hos	de	afroamerikanska	
musikstilarna	negro	spirituals,	blues,	jazz	och	country.		

− Utvecklingen	av	undergenrer	och	nya	genrer	i	spåren	av	de	tidigare	
− Genomgång	av	samhällsförhållanden	och	teknisk	utveckling	som	varit	
betydelsefull	för	dessa	stilar	

Undervisning	och	examination	
Kursen	ges	som	föreläsningar	och	inlämnande	av	ett	antal	deluppgifter	som	tillsammans	
utgör	hemtenta	för	kursen	
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Litteratur	och	övriga	läromedel	
Länkar	 på	 nätet,	 lärarens	 kompendium,	 repertoarlista	 samt	 Nationalencyklopedins	
nätupplaga.	Referensverk	”Wow”	av	Blokhus	&	Molde.	Universitetsförlaget	2004.  

Kursvärdering	
Studenterna	får	inflytande	i	undervisningen	genom	att	det	kontinuerligt	under	pågående	
kurs	 ges	 möjlighet	 till	 återkoppling	 och	 reflektion	 över	 kursens	 innehåll	 och	
genomförande.	 Kursen	 avslutas	 med	 en	 individuell,	 skriftlig	 kursvärdering	 utifrån	
kursens	 syfte	 och	 mål.	 Dessa	 kursvärderingar	 ligger	 till	 grund	 för	 den	 återkoppling	
kursledaren	och	studenterna/kursdeltagarna	gör	i	anslutning	till	kursens	avslutning.	
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Musiklära	
Ämneslärarutbildning	7-9	

Inplacering	i	kurs	
Teori	och	media	1	 Kurskod: LAMA12 

Termin	
1 

Beslutad	av	UN	den	
2012-08-24 

Mål	
Efter	avslutad	kurs	skall	den	studerande	kunna	
− redovisa	goda	kunskaper	i	allmän	musiklära	

Kursinnehåll	
Genomgång	 av	 den	 allmänna	 musiklärans	 olika	 moment,	 exempelvis	 klaver	 och	
förtecken,	 oktavnamn,	 intervall,	 treklanger	 och	 färgade	 ackord,	 musiktermer,	 skalor,	
kyrkotonarter,	ornament,	kvintcirkeln.	

Undervisning	och	examination	
Undervisningen	sker	i	grupp.	Examination	sker	vid	enskilt	tentamenstillfälle. 

Litteratur	och	övriga	läromedel	
Fakta-/arbetsbok	i	Musiklära	eller	alternativt	material.	
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PIK	Bas	
Ämneslärarutbildning	7-9	

Inplacering	i	kurs	
			Musikaliska	färdigheter	1																										Kurskod:	LAMA10	

Termin	
1	

Beslutad	av	UN	den	
2012-08-24	

Mål	
Efter	genomgången	delkurs	ska	den	studerande	
− kunna	spela	elbas	på	en	enkel	nivå	inom	rock/pop	och	latinamerikansk	musik	
samt	kunna	instruera	enkelt	på	instrumentet	i	enskild	undervisning	och	i	samband	
med	ensembleundervisning	

− ha	kunskap	om	elbasens	plats	inom	dagens	musik	och	det	samspel	denna	musik	
med	grundläggande	rytmik	och	harmonik	kräver	

− ha	viss	kunskap	om	hur	man	skriver	basstämmor	i	enlighet	med	traditionen	för	
olika	genrer	

Efter	genomgången	delkurs	skall	den	studerande	ha	skaffat	sig	
− grundläggande	spelteknik		
− kunskap	om	elbasens	möjligheter		

Kursinnehåll	
Spelteknik,	 instrument/förstärkarkännedom,	 historik,	 instruktionsmetodik	 samt	
samspel	i	gruppen 

Undervisning	och	examination	
− Gruppundervisning,	max	5	studerande/grupp	
− Examination	sker	fortlöpande	under	delkursens	gång.	

Litteratur	och	övriga	läromedel	
Kompendium	sammanställs	av	läraren	
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PIK	Elgitarr	
Ämneslärarutbildning	7-9	

Inplacering	i	kurs	
				Musikaliska	färdigheter	2																									Kurskod:	LAMA20	

Termin	
2	

Beslutad	av	UN	den	
2012-08-24	

Mål	
Efter	genomgången	delkurs	ska	den	studerande	
− kunna	spela	elgitarr	på	en	grundläggande	nivå	
− kunna	instruera	grundläggande	spelsätt	på	instrumentet	i	enskild	undervisning	
och	i	samband	med	ensembleundervisning	

− ha	kunskap	om	elgitarrens	historia	och	plats	inom	dagens	musik		
− ha	grundläggande	kännedom	om	tabulatur	
− ha	grundläggande	kännedom	om	spelteknik		
− ha	kunskap	om	elgitarrens	möjligheter	och	begränsningar	

Kursinnehåll	
− Spelteknik	
− Instrument/förstärkarkännedom	
− Historik,		
− Instruktionsmetodik		
− Samt	samspel	i	gruppen	
− Grundläggande	tabulatur	

Undervisning	och	examination	
− Gruppundervisning,	max	4	studerande/grupp	
− Examination	sker	fortlöpande	under	delkursens	gång.	

Litteratur	och	övriga	läromedel	
Kompendium	sammanställs	av	läraren.	Repertoar/Riff	lärs	ut	på	gehör	av	läraren.	



	 24	

PIK	Ensemble	1	
Ämneslärarutbildning	7-9	

Inplacering	i	kurs	
	Musikaliska	färdigheter	1																											Kurskod:	LAMA10	

Termin	
1	

Beslutad	av	UN	den	
2012-08-24	

Mål	
Efter	genomgången	delkurs	ska	den	studerande	ha	
− skaffat	sig	förståelse	för	ensemblens	grundläggande	funktioner		
− grundläggande	spelförmåga	på	bas,	trummor,	gitarr	i	pop/rock	ensemble	
− skaffat	sig	grundläggande	kunskaper	i	mikrofonsång	
− skaffat	sig	grundläggande	kunskaper	i	PA-teknik,	hantering	av	förstärkare	etc	
− en	kunskapsnivå	tillräcklig	för	att	fungera	som	ledare	i	en	ensemble-	
− situation	inom	grundskolan	

Kursinnehåll	
− Ensemblespel	
− PA-teknik		
− grundläggande	spel	på	instrumenten	bas,	trummor,	gitarr	och	keyboard		
− mikrofonteknik	och	mikrofonsång	

Undervisning	och	examination	
Examination	 sker	 fortlöpande.	 Delkursen	 genomförs	 i	 form	 av	 ensemblespel	 och	
avslutas	 med	 gemensam	 lektion.	 Dokumenterande	 inspelning	 kan	 förekomma.	
Gruppundervisning,	5-6	studerande/grupp.	

Litteratur	och	övriga	läromedel	
KG	Johansson	”Real	Rockbook”.	Kompendier.	
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PIK	Ensemble	2	
Ämneslärarutbildning	7-9	

Inplacering	i	kurs	
	Musikaliska	färdigheter	2																					Kurskod:	LAMA20	

Termin	
2	

Beslutad	av	UN	den	
2012-08-24	

Mål	
− Efter	genomgången	delkurs	ska	den	studerande	ha	
− skaffat	sig	ökad	förståelse	för	ensemblens	funktioner		
− fördjupad	spelförmåga	på	bas,	trummor,	gitarr	i	pop/rock	ensemble	
− utfört	och	skrivit	ner	plankningar	för	gruppen	
− lett	och	instruerat	en	grupp	i	pop/rock	genrerna		

Kursinnehåll	
− ensemblespel	
− plankning		
− spel	på	instrumenten	bas,	trummor,	gitarr	och	keyboard	
− ledning	av	pop/rockensemble	gehörsmässigt	och	från	ackordrunda/noter	samt	
blandformer	av	dessa	

Undervisning	och	examination	
Examination	 sker	 fortlöpande.	 Delkursen	 genomförs	 i	 form	 av	 ensemblespel	 och	
avslutas	 med	 gemensam	 lektion.	 Dokumenterande	 inspelning	 kan	 förekomma.	
Gruppundervisning,	5-6	studerande/grupp.	

Litteratur	och	övriga	läromedel	
KG	Johansson	”Real	Rockbook”.	Diverse	kompendier	och	noterad	musik.	
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Röstanalys/metodik	
Ämneslärarutbildning	7-9	

Inplacering	i	kurs		
	Didaktik	och	ledarskap	1																											Kurskod:	LAMA11	

Termin		
1	

Beslutad	av	UN	den	
2012-08-24	

Mål	
Efter	avslutad	kurs	ska	den	studerande		
− ha	tillägnat	sig	grundläggande	kunskap	i	att	analysera	och	beskriva	röster		
− ha	tillägnat	sig	grundläggande	kunskap	om	röstens	anatomi	och	fysiologiska	
möjligheter	samt		

− ha	tillägnat	sig	grundläggande	kunskap	om	röstutveckling.	

Kursinnehåll	
− röstens	anatomi,		
− olika	arbetssätt	i	tal	och	sång,		
− röstutveckling,		
− skillnader	och	likheter	mellan	röster	hos	kvinnor,	män,	ungdomar	och	barn	samt		
− röstanalyser	i	tal	och	sång.	

Undervisning	och	examination	
Undervisningen	bedrivs	i	form	av	gemensamma	(grupp-)	lektioner	samt	enskilt	arbete.	
Examination	sker	fortlöpande	samt	vid	gemensamma	lektioner	och	redovisningar.	
Som	betyg	används	graderna	Godkänd	eller	Underkänd.	

Litteratur	och	övriga	läromedel	
Kurslitteratur	förtecknas	på	särskild	lista	(se	arbetsplan)	
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Rörelse/	Rytmik	som	metod	
Ämneslärarutbildning	7-9	

Inplacering	i	kurs	
Didaktik	och	ledarskap	1-2	 Kurskod:	LAMA11,	LAMA	21		

Termin	
1-2	

Beslutad	av	UN	den	
2012-08-24	

Mål	
Drama-	och	Rytmikprojekt	kopplat	till	arrangering,	dirigering,	ensemble,	
estetiskkommunikation,	instrumentala	färdigheter,	ledarskap	och	kreativitet		
Efter	genomgången	kurs	ska	den	studerande	kunna	
− utföra	rytmiska	mönster	med	kroppen	på	golvet	(metrik)	
− improvisera;	röst,	spel	och	rörelse	
− visa	förmåga	att	samarbeta	med	andra	i	en	kreativ	process		
− analysera	och	reflektera	över	rummets	och	kroppsrörelsens	betydelse	för	lärande	
och	utveckling		

− se	samband	mellan	de	olika	delkurserna	och	i	undervisningssituationer	förstå,	
tillämpa	och	muntligen	eller	skriftligen	reflektera	över	ledarrollen	på	en	
grundläggande	nivå	

− visa	grundläggande	färdigheter	i	estetisk	kommunikation	samt	förståelse	för	hur	
kommunikation	och	ledarskap	fungerar	i	samspel	med	andra	

Innehåll	
− metrik	och	gehör	
− improvisationer	
− kommunikation	och	ledarskap	
− multimodalt	musikskapande	där	rörelse,	rum,	grupp	samspelar	
− analys	och	reflektion	kring	lärande	i	allmänhet	och	rytmik-	och	dramapedagogik	i	
synnerhet	

 

Undervisningens	genomförande	
Undervisningen	 bedrivs	 i	 form	 av	 gemensamma	 lektioner.	 Gästlärare	 och	 workshops	
kan	förekomma.		

Redovisning	och	Examination		
− Genom	praktisk	tillämpning	i	projektform	(termin	1).	
− Redovisning	av	övningar,	gruppimprovisationer,	uppgifter	i	form	av	
lektionsplaneringar,	samt	uppföljande	samtal	och	reflektion	(termin	2)	
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Kurslitteratur	
Aspelin,	Jonas	(2010),	Sociala	relationer	och	pedagogiskt	ansvar,	Gleerups	
Erberth,	 Bodil	 &	 Rasmusson,	 Viveka	 (2007),	 Undervisa	 i	pedagogiskt	 drama,	
Studentlitteratur	
Grysell,	 Tomas	&	Winka,	Katarina	 (2010),	Gestaltandets	utmaningar	-	Forumaktiviteter	
och	lärande,	Studentlitteratur	
Grünbaum,	Anita	(2009),	Lika	och	unika	Dramapedagogik	om	minoriteter,	Daidalos	
Järleby,	Anders	(2003),	Övningar	för	drama	och	teater,	Pegasus	
Österlind,	Eva	(red.)	(2011),	Drama	–	ledarskap	som	spelar	roll,	Studentlitteratur	
Vernersson,	Ann-Krestin	(2003)	Rytmik	–	Lek	på	allvar	
Österling	Brunström,	 Johanna	 (2010)	Musik	 i	rörelser:	Fyra	 lärares	uppfattning	om	och	
användande	av	rörelse	vid	lärande	av	musik	på	estetiska	programmet,	inriktning	musik	
Lärares	kompendium	med	lektioner	
Mallar	för	lektionsupplägg	
Aktuella	artiklar		
Fonogram	
Film		
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Satslära	
Ämneslärarutbildning	7-9	

Inplacering	i	kurs	
				Teori	och	Media1-4																									Kurskod:	LAMA12,	LAMA22,	

LAMA33,	LAMA42	

Termin	
1	–	4	

Beslutad	av	UN	den	
2012-08-24	

Mål	
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	

Kursinnehåll	
I	delkursen	behandlas	
− analys	och	analysmetoder		
− harmonisering		
− arrangering	med	fokus	på	musiken	både	i	och	utanför	skolans	värld		
− instrumentering	för	olika	besättningar	

Undervisning	och	examination	
Delkursen	bedrivs	i	varierande	arbetsformer	som	parvis	undervisning	och	undervisning	
i	 grupp	 och	 utformas	 i	 samverkan	 mellan	 studerande	 och	 lärare.	 Delkursen	 bedrivs	
främst	med	inriktning	på	den	enskilda	studentens	förutsättningar.	 	
Innehållet	fördelas	över	terminerna	enligt	ett	avtal	mellan	lärare	och	student.	
Examination	 sker	 fortlöpande	 i	 samband	 med	 undervisningen	 och	 vid	 gemensamma	
redovisning-	ar	som	uppspelning	av	egna	arrangemang	och	som	skriftlig	 redovisning	 i	
harmonisering	och	instrumentkännedom.	
Som	betyg	används	Godkänd	eller	Underkänd.	

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



	 30	

Självständigt	arbete	
Ämneslärarutbildning	7-9	

Inplacering	i	kurs	 Självständigt	arbete	1	 Kurskod:	LAMA31,	LAMA40	

Termin		 3,	4		

Beslutad	av	UN	den	 2012-08-24,	ändrat	av	UN	2016-06-08	

Mål	
Efter	genomgången	delkurs	ska	den	studerande		
− kunna	formulera	en	vetenskaplig	problemställning	med	relevans	för	
musikläraryrket	

− kunna	redogöra	för	och	relatera	arbetet	till	forskning	inom	valt	problemområde	
− kunna	välja	och	beskriva	ett	utifrån	vald	problemställning	lämpligt	teoretiskt	och	
metodiskt	angreppssätt	med	redovisade	forskningsetiska	överväganden	

− kunna	visa	grundläggande	färdighet	att	samla	in	och	producera	data	med	hjälp	av	
enkäter,	intervjuer,	observation	och	portfölj	i	samband	med	eller	i	anslutning	till	
den	verksamhetsförlagda	utbildningen	

− kunna	analysera,	tolka	och	diskutera	insamlat	material	i	enlighet	med	vetenskaplig	
praxis	samt	tydliggöra	resultatets	innebörder	för	professionen		

− kunna	presentera	sitt	arbete	dels	i	en	vetenskaplig	text	som	är	väl	disponerad,	
formellt	korrekt	och	språkligt	klar	och	dels	muntligt	i	samband	med	en	
posterpresentation	

Kursinnehåll	
− utbildningsvetenskaplig	och	musikpedagogisk	undersökning	
− självständigt	arbete	
− grupphandledning	
− introduktion	till	olika	sökmotorer	
− fokusområde,	frågeställning	
− tidigare	forskning	
− litteraturstudier	
− enkät,	observation,	intervju,	portfölj	
− presentation	av	egna	resultat	och	resultatdiskussion	med	anknytning	till	tidigare	
forskning	

− posterpresentation	

Undervisning	och	examination	
Kursen	 innehåller	 varierande	 arbetsformer	 som	 kan	 utgöras	 av	 föreläsningar,	
grupphandledningsträffar	 och	 självständigt	 arbete.	 Arbetsformerna	 utvecklas	 med	
utgångspunkt	 från	 delkursens	 syfte	 och	 mål	 i	 samverkan	 mellan	 studenter	 och	
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kursledare.	 Arbetet	 under	 delkursen	 bedrivs	 huvudsakligen	 självständigt	med	 stöd	 av	
handledare.	
Examinationen	 är	 uppdelad	 i	 tre	 delar	 där	 den	 första	 delen	 examineras	 vid	
höstterminens	 slut	 och	 består	 av	 att	 studenten	 med	 utgångspunkt	 i	 en	 given	
problematik	producerar	och	samlar	in	data	med	hjälp	av	enkäter	utförda	i	samband	med	
eller	i	anslutning	till	den	verksamhetsförlagda	utbildningen.	
Den	 andra	 delen	 av	 examinationen	 består	 av	 en	 utredande	 och	 argumenterande	
vetenskaplig	 text	utifrån	en	empirisk	studie	där	studenten	visar	att	han/hon	förvärvat	
de	kunskaper	lärandemålen	anger.	Den	tredje	delen	består	av	en	muntlig	presentation	i	
samband	med	en	posterpresentation.	Både	delarna	examineras	vid	vårterminens	slut.		
Eftersom	det	självständiga	arbetet	skrivs	av	flera	personer	förutsätts	att	studenterna	var	
för	 sig	 kan	 svara	 för	 hela	 innehållet.	 I	 ett	 förord	 ska	 studenternas	 individuella	 bidrag	
tydligt	framgå	så	att	individuell	bedömning	kan	säkerställas.	
Bedömningskriterier	 delges	 av	 kursledaren	 vid	 kursstart	 och	 finns	 tillgängliga,	
tillsammans	med	övrig	information,	på	kurssiten	för	det	självständiga	arbetet. 

Förkunskapskrav:		
LAMA23	

Litteratur	och	övriga	läromedel	
Arbetsmaterial	kring	Excel	från	Humanistlabbet,	Lunds	Universitet	
Claesson,	S.	(2007).	Spår	av	teorier	i	praktiken.	Lund:	Studentlitteratur.	(s.45-94)	
Eljertsson,	 G.	 (1996).	 Enkäten	 i	 praktiken.	 En	 handbok	 i	 enkätmetodik.	 Lund:	
Studentlitteratur.	(s.	39-104)	
Fangen,	K.,	&	Sellerberg,	A-M.	(2011).	Många	möjliga	metoder.	Lund:	Studentlitteratur.	
(s.	13-36,	s.	71-100,	s.145-170,	s.	203-216)	
Lindström,	 L.	 (1994).	 Portföljmetodik	 i	 estetiska	 ämnen.	 Paper	 framlagt	 vid	 Nordisk	
förening	för	pedagogisk	forskning.	
Fördjupningslitteratur: 
Bjørndal, C. (2005). Det värderande ögat. Stockholm: Liber 
Cooperrider, D. L., Whitney, D., & Stavros. J.M. (2011). The Appreciative Inquiry 
Handbook. For Leaders of Change. Richmond: ReadHowYouWant.com Ltd. (s. 1-98) 
Kvale, S., & Brinkmann, S. (2009). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: 
Studentlitteratur. (delarna om intervjudesign och genomförande, ca 40 s) 
Claesson, S. (2009). Lärares hållning. Lund: Studentlitteratur. (s. 13-48, s.109-126, s.129-
152)  
Wiklund, U. (1996). Portföljen: en modell för utveckling av musikutbildning. Stockholm: 
KMH förlaget. (80 s) 
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Sång	och	tal	
Ämneslärarutbildning	7-9	

Inplacering	i	kurs:		

	

	
Musikaliska	färdigheter	1-	2,		
Självständigt	arbete	1	

	
Kurskoder:	LAMA10,	LAMA20,	
LAMA30,	LAMA40	

Termin		
	
1-4	

Beslutad	av	UN	den	
	
2012-08-24	

Mål	
Efter	avslutad	kurs	skall	den	studerande	
− visa	medvetenhet	om	god	sång-	och	talteknik,	interpretationsteknik	och	
textbehandling	

− kunna	sjunga	såväl	noterad	som	gehörsbaserad	musik	på	mycket	god	nivå	
− kunna	på	ett	stilriktigt	sätt	behärska	sång	i	olika	genrer	på	ett	engagerande	och	
obehindrat	sätt	

− 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	samt	

− visa	utvecklad	stilkänsla	och	sångteknisk	förmåga,	repertoarkännedom	samt	
förståelse	av	musikhistoriska	sammanhang.	

Kursinnehåll	
− studier	i	sång	och	tal	
− tekniska	färdighetsövningar	i	sång	och	tal	
− not-	och	gehörsbaserat	musicerande	
− sånger	och	visor	från	olika	repertoarområden:	folkliga	och	litterära	visor	från	olika	
länder,	västerländsk	konstmusik	från	olika	tidsepoker,	pop	och	rock,	musikal-/	
evergreens,	blues	och	jazz	samt	närliggande	genrer	

I	alla	genrer	ingår	instuderingsteknik,	övningsmetodik,	memorering	och	formanalys.	
I	kurserna	ingår	klassisk	repertoar,	visor,	pop/rock,	jazz	samt	närliggande	genrer.	Dessa	
genrer	 fördelas	 på	 terminerna	 individuellt	 för	 varje	 student.	 Se	 vidare	 under	
Examination.	
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Undervisning,	arbetssätt	och	examination	
Delkursen	 innehåller	 varierande	 undervisningsformer,	 enskilt	 och	 i	 grupp.	 Dessa	
utvecklas	med	utgångspunkt	i	delkursernas	mål	och	innehåll	i	samverkan	mellan	lärare	
och	studenter.		
Det	huvudsakliga	arbetet	utgörs	av	studentens	individuella	övning,	med	lektionen	som	
incitament,	 startpunkt	 och	 redovisningstillfälle.	 Progressionen	 tillåts	 variera	 utifrån	
studentens	individuella	förutsättningar	för	att	åstadkomma	en	optimal	utveckling.	
Innehållet	fördelas	över	terminerna	enligt	ett	avtal	mellan	lärare	och	student.	
Progressionen	 avser	 de	 moment	 som	 finns	 beskrivna	 i	 det	 separata	 dokumentet	
”Gemensam	redovisning”.	
En	innehållsförteckning	för	varje	termin	upprättas	och	arkiveras	av	läraren.	
Examinationen	 sker	 dels	 fortlöpande	 vid	 lektionerna	 samt	 vid	 den	 gemensamma	
redovisningen	i	slutet	av	varje	termin.	
Som	betyg	används	graderna	Godkänd	eller	Underkänd.	

Litteratur	och	övriga	läromedel	
Noter,	inspelningar	och	övrigt	material	som	är	relevant	i	anslutning	till	kursens	mål	och	
innehåll	utgör	kurslitteratur. 
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VFU1	
Ämneslärarutbildning	7-9	

Inplacering	i	kurs	
Den	mångdimensionella	
musikläraren		

Kurskod:	LAMA13	

Termin	
	
1	

Beslutad	av	UN	den	
	
2012-08-24	

Mål	
Den	studerande	ska		
− utveckla	kunskap	om	de	skolformer	där	musikundervisning	förekommer	och	de	
villkor	som	kännetecknar	musikläraryrket.	

− kunna	observera	och	granska	sitt	kommande	yrkesfält	
− kunna	urskilja	och	upptäcka	samband	mellan	den	egna	lärandesituationen	och	den	
framtida	yrkesrollen	

Kursinnehåll	
Aktiva	 auskultationer	 under	 fyra	 fältdagar	 inom	 grundskolor,	 gymnasieskolor	 och	
kulturskolor	med	skriftlig	dokumentation	i	loggboksform.	

Undervisning	och	examination	
Den	studerande	skall	under	VFU-perioden	
− genomföra	aktiva	auskultationer	vid	samtliga	skolbesök	och	delta	vid	uppföljande	
seminarium	

− Föra	loggbok	som	underlag	för	diskussioner	
− Reflektera	över	sitt	yrkesval	enskilt	och	i	grupp	
− Delkursen	examineras	vid	särskilt	seminarium	och	redovisade	fältdagar	i	VFU-bok	
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VFU2	
Ämneslärarutbildning	7-9	

Inplacering	i	kurs	
Didaktik	och	ledarskap	1	 Kurskod	LAMA11	

Termin	
	
1	

Beslutad	av	UN	den	
	
2012-08-24	

Mål	
Den	studerande	ska	
− genom	aktiva	auskultationer	ha	lärt	känna	sin	VFU-skola	och	kunna	reflektera	över	
olika	undervisningssituationer	samt	knyta	dessa	till	pågående	undervisning	

Kursinnehåll	
Fyra	 fältdagar	 inom	 grundskolans	 högre	 årskurser	 som	 förbereder	 kommande	 VFU-
period.	

Undervisning	och	examination	
Den	studerande	skall	under	VFU-perioden	
− Genomföra	fyra	fältdagar	på	VFU-skolan	
− Föra	anteckningar	som	underlag	för	diskussioner	och	utvärdering	
− Reflektera	över	sitt	yrkesval	enskilt	och	i	grupp	
− Reflektera	över	de	ramfaktorer	som	påverkar	undervisningen	på	den	aktuella	VFU-
skolan	

− Redovisa	sina	fältdagar	i	VFU-boken	
  



	 36	

VFU3	
Ämneslärarutbildning	7-9	

Inplacering	i	kurs	
	
Didaktik	och	ledarskap2						

	
Kurskod:	LAMA21	

Termin	
	
2	

Beslutad	av	UN	den	
	
2012-08-24	

Mål	
Efter	genomgången	delkurs	ska	den	studerande	ha	
− i	samråd	med	en	handledare	planerat,	genomfört	och	analyserat	undervisning	i	
grundskolans	högre	årskurser	samt	reflekterat	över	sin	egen	lärarroll	

Kursinnehåll	
− planering,	genomförande	och	utvärdering	av	musikundervisning	med	barn	och	
ungdomar	i	grundskolans	senare	årskurser	

Undervisning	och	examination	
− undervisningen	består	av	två	veckors	VFU	på	heltid	innehållande	egen	
undervisning,	kompanjonlärarskap	samt	auskultationer	

− examination	sker	efter	fullgjord	VFU	av	lärare	från	Musikhögskolan	i	samråd	med	
handledare	
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VFU4	
Ämneslärarutbildning	7-9	

Inplacering	i	kurs	
Didaktik	och	ledarskap	3	
Didaktik	och	ledarskap	4																					

	
Kurskod:LAMA32,	LAMA41		
	

Termin	
	
3-4	

Beslutad	av	UN	den	
	
2012-08-24	

Mål	
Efter genomgången delkurs ska den studerande ha 
− i	samråd	med	handledare	planerat,	genomfört	och	analyserat	undervisning	i	
grundskolans	tidigare	årskurser	samt	reflekterat	över	sin	egen	lärarroll	

− genom	aktiva	auskultationer	lärt	känna	VFU-skolan	och	lärt	sig	reflektera	över	
olika	undervisningssituationer	samt	knyta	dessa	till	den	studerandes	egen	
pågående	undervisning	

− tagit	aktivt	ansvar	för	undervisningens	genomförande	
− planerat	lektionsinnehåll	över	en	längre	period	

Kursinnehåll	
− auskultation	samt	planering,	genomförande	och	utvärdering	av	musikundervisning	
med	barn	i	grundskolans	tidigare	årskurser	

Undervisning	och	examination	
− undervisningen	bedrivs	i	form	av	fältdagar	samt	kontinuerliga	didaktiska	
diskussioner	och	undervisningstillfällen	en	dag	per	vecka	på	en	grundskola.	

− examination	sker	efter	fullgjord	VFU	av	lärare	från	Musikhögskolan	i	samråd	med	
handledare.	
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Ämnesdidaktik	1	
Ämneslärarutbildning	7-9	

Inplacering	i	kurs	
	Didaktik	och	ledarskap	1-2	 Kurskod:	LAMA11,	LAMA21	

Termin	
1-2	

Beslutad	av	UN	den	
2012-08-24	

Mål	
Efter	genomgången	kurs	termin	1	ska	den	studerande		
− 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	

− ha	tillägnat	sig	goda	kunskaper	om	läroplanen	i	musik	och	om	de	mål	som	gäller	
för	musikämnet	i	grundskolans	årskurser	7-9	

− visa	grundläggande	kunskap	om	organisation	av	och	metoder	för	
klassrumsundervisning	

Efter	genomgången	kurs	termin	2	ska	den	studerande	kunna	
− på	ett	medvetet	sätt	redogöra	för	metodiska	val	i	musikundervisning	med	
ungdomar	

− visa	fördjupade	kunskaper	om	lektionsplanering	i	ämnet	musik	
− visa	goda	kunskaper	om	organisation	av	och	metoder	för	klassrumsundervisning 

Kursinnehåll	
− planering	av	musikundervisning	
− praktiska	spel-	och	ledningsövningar	med	metodiska	överväganden	
− didaktiska	diskussioner	
− redovisning	av	uppgifter	

Undervisning	och	examination	
Undervisning sker i seminarieform och praktiska övningar. Examination sker löpande under 
kursens gång och genom skriftliga uppgifter. 
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Ämnesdidaktik	2	
Ämneslärarutbildning	7-9	

Inplacering	i	kurs	
		
Didaktik	och	ledarskap	3-4	

	
Kurskod:LAMA32,	LAMA41	

Termin	
	
3-4	

Beslutad	av	UN	den	
	
2012-08-24	

Mål 
Efter	genomgången	kurs	termin	3	ska	den	studerande		
− visa	grundläggande	förmåga	att	leda	och	inspirera	i	musikundervisning	
− på	ett	medvetet	sätt	använda	sina	musikaliska	färdigheter	i	
undervisningssituationer	riktade	mot	grundskolans	tidigare	årskurser		

− visa	grundläggande	kunskaper	om	rytmikmetodiska	arbetssätt	med	barn	

Efter	genomgången	kurs	termin	4	ska	den	studerande	ha	
− visa	kunskaper	om	och	praktiskt	tillämpa	metodiskt	arbete	i	grundskolans	tidigare	
årskurser	

− visa	förmåga	att	leda	och	inspirera	i	musikalisk	verksamhet	
− på	ett	medvetet	sätt	använda	sina	musikaliska	färdigheter	i	
undervisningssituationer	riktade	mot	grundskolans	tidigare	årskurser	

Kursinnehåll 
− ledning	av	musikaliska	aktiviteter	
− tematiskt	arbete	och	samverkan	med	andra	skolämnen	
− lekens	betydelse	i	undervisningen	
− rytmikmetodiska	övningar	
− planering	av	undervisning		

Undervisning och examination 
Undervisning	 och	 examination	 sker	 löpande	 genom	 praktiska	 övningar,	 diskussioner	
och	föreläsningar	samt	planeringsuppgift	kopplad	till	VFU4.	
 


