
IE-arrangering/komposition
2007 års utbildning

Åk5
termin 1 termin 2 termin 3 termin 4 termin 5 termin 6 Termin 7 Termin 8 Termin 9

Huvudämne arrangering Huvudämne arrangering Huvudämne arrangering Huvudämne arrangering Självständigt arbete 1:1, Arr/komp Självständigt arbete 1:2, Arr/komp Metoder och ledning 2 Metoder och ledning 3 Självständigt arbete 2
/komposition 1 - 10hp /komposition 2 - 10 hp /komposition 3 - 8 hp /komposition 4 - 8 hp 8 hp 7 hp 12 hp 6 hp

K1:1 K1:2 K1:3 K1:4 Arrangering och komposition Arrangering och komposition Kör- /ensembleledning Kör- /ensembleledning
Arrangering och komposition Arrangering och komposition Arrangering och komposition Arrangering och komposition Gemensam lektion Gemensam lektion Musik och Samhälle (MoS) Musik och Samhälle (MoS)

Gehör Gehör Gehör Gehör Kompositionsseminarier Kompositionsseminarier Utveckling och lärande 4 Utveckling och lärande 4
Kontrapunkt o instrumentation Kontrapunkt o instrumentation Kontrapunkt o instrumentation Kontrapunkt o instrumentation Mediateknik - Elektroakustik Musikerergonomi Ämnesmetodik Ge/Mu Ämnesmetodik Ge/Mu

Gem lektion kontrapunkt Gem lektion kontrapunkt Gem lektion kontrapunkt Kompositionsseminarier Mediateknik - Sequenser VFU Forskningsmetodik
Kompositionsseminarier Kompositionsseminarier Kompositionsseminarier Formlära Mediateknik - Elektroakustik
Kammarmusik (frivilligt) Kammarmusik (frivilligt) Formlära Kammarmusik (frivilligt)

Musikerergonomi Kammarmusik (frivilligt) Musikerergonomi Sidoämne - Profilkurs 2, 
Metoder och ledning 1 Arr/komp - 16 hp

Musik och Musik och Musik och 9,5 hp Improvisation
kommunikation 3 - 12hp kommunikation 4 - 8,5hp kommunikation 5, Arr/komp  Körledning Arangering och komposition

Musik och Musik och K2:3 K2:4 K2:5 - 7 hp Utveckling och lärande 3 Gemensam lektion
kommunikation 1 - 10 hp  kommunikation 2 - 10 hp Ensembleledning Ensembleledning Körledning VFU Sidoämne  Profilkurs 1, Kompositionsseminarier

K2:1 K2:2 Huvudackordinstrument Huvudackordinstrument Rytmik som metod Arr/komp - 11 hp Ensemble
Ensembleledning Ensembleledning MT: Digitala verktyg MT: Digitala verktyg Estetisk Gymnasieinriktning Improvisation Plankning 15 hp

Ensemblemusicerande m. barn/ungd. Ensemblemusicerande m. barn/ungd. 1 Enskilt tillval 1 Enskilt tillval Arangering och komposition
Körsång och körledning MT: Noteditering 1 Grupptillval 1 Grupptillval Gemensam lektion

Sång och tal Sång och tal Konsertprojekt Metoder, forskning Kompositionsseminarier Metoder, ledning o lärande 4
Huvudackordinstrument Huvudackordinstrument och samhälle 5, Arr/komp Ensemble 3 hp

Rörelse och drama K3:5 - 8 hp Lärarkunskap och projekt 3 - 6,5hp Plankning Ensemble
Konsertprojekt Metoder, forskning Utveckling och lärande 3 Gemensam del VFU

och samhälle 4 - 7 hp Ämnesmetodik-Ge/MU Att vara lärare 3 Lärarkunskap
K3:4 VFU Seminarieserie och IKT 

Metoder, forskning Metoder, forskning Metoder, forskning Musik och samhälle Interkulturellt projekt 8 hp
och samhälle 1 - 4 hp och samhälle 2 - 10 hp och samhälle 3 - 7 hp Forskningsmetodik Att vara Lärare 4

K3:1 K3:2 K3:3 Utveckling och lärande 2 Seminarieserie
Musik och samhälle Musik och samhälle Musik och samhälle Ämnesmetodik-Satslära Sidoämne - Valbar kurs 4, IKT i undervisningen
Forskningsmetodik Forskningsmetodik Forskningsmetodik VFU Sidoämne - Valbar kurs 1, Sidoämne - Valbar kurs 2, Sidoämne - Valbar kurs 3, Arr/komp - 8 hp

MT: Text, bild o informationshantering Utveckling och lärande 1 Utveckling och lärande 2 Lärarkunskap och projekt 2 - 6,5hp Arr/komp - 7 hp Arr/komp - 7 hp Arr/komp - 7 hp Musik och Samhälle (Genrespec)
Lärarkunskap och projekt 1 - 6 hp Ämnesmetodik-Satslära Ämnesmetodik, Satslära Gemensam del Ensemble Ensemble Musik och Samhälle (Genrespec) Enskilt tillval

Gemensam del VFU, riktad praktik Att vara lärare 2 Enskilt tillval Enskilt tillval Enskilt tillval Grupptillval Sidoämne - Valbar kurs 5, 
Att vara Lärare 1 Seminarieserie Grupptillval Grupptillval Grupptillval Grupptillval Arr/komp - 4 hp

Musikdramatiskt projekt Skolkonsertprojekt - 3 hp Förskoleprojekt Grupptillval Grupptillval Grupptillval Projekt Enskil tillval
VFU-intropraktik Gemensam del Projekt

Åk1 Åk2

Kurser, Lärare i musik IE Arrangering/komposition, 270 hp

Åk3 Åk4
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Musiklärarutbildningen IE 
arr/komp 

Musikhögskolan i Malmö 

KURSPLAN 

Metoder och ledning 2, arr/komp 
 

 

Metoder och ledning 2, arr/komp 
Kurskod: LMMN72 

Nivå:  A 

Högskolepoäng: 12 hp 

Beslutad av: Utbildningsnämnden vid ML, 2013-12-09 

Ändrad av:  

Fördjupning i  förhål-
lande t i l l  examens-
fordr ingarna: 

Kursen ingår i lärarexamen i musik med inriktning mot kulturskola, 
estetiskt gymnasieprogram, folkhögskola  

Kursen ges termin 7 inom huvudämnet för IE arrange-
ring/komposition 

Ämnen: Kör-/ensembleledning, Musik och samhälle (MoS), Utveckling och 
lärande 4, Ämnesmetodik, Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) 

Språk: Svenska 

  

Mål 
Efter avslutad kurs skall den studerande 

– visa goda färdigheter i kör-/ eller ensembleledning, med ett konstnärligt och peda-
gogiskt perspektiv 

– visa grundläggande kunskaper och färdigheter i hur man leder och utvecklar 
sång/spel i grupp 

– på en grundläggande nivå kunna tillämpa och reflektera över kör-
/ensembleledarrollen  

– ha kunskap om svensk, europeisk och utomeuropeisk folkmusik, dess sociala, kul-
turella  
och historiska sammanhang samt vara förtrogen med de viktigaste stilarna 

– kunna omsätta sina kunskaper om musikpedagogiska filosofier och teorier i en 
dokumentation över det egna huvudämnets pedagogiska utvecklingshistoria 

– ha visat fördjupade pedagogiska och didaktiska kunskaper om hur man skapar och 
utvecklar goda lärandesituationer och utvecklingsmiljöer för barn och ungdomar 

– ha visat fördjupad kunskap i hur man väljer relevant innehåll i undervisning samt hur 
innehållet kan organiseras och genomföras 

– ha visat fördjupade kunskaper om olika arbetsformer och arbetssätt, såväl individu-
ella som kollektiva samt förmåga att möta elevers olika förutsättningar och behov 
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Musiklärarutbildningen IE arr/komp: K2:4 – Musik och kommunikation 4 

– ha utvecklat lärarskicklighet inom sitt huvudämne samt kunna visa beredskap för att 
ta  
ansvar för elevers lärande och sin egen utveckling som lärare samt ha tillägnat sig 
god  
kompetens i att reflektera över praktiska erfarenheter i relation till de teoretiska stu-
dierna 
 

Kursinnehål l  
– Dirigeringsteknik 
– Kör- och ensemblemetodiska studier 
– Utveckling och lärande 4 
– VFU 
– Musik och samhälle - folkmusik 
 

Undervisning och examination 
Undervisningen bedrivs i form av gemensamma (grupp-) lektioner och seminarier.  

Examinationen sker fortlöpande vid gemensamma lektioner, redovisningar och VFU 
samt i form av skriftliga redovisningar/examinationsuppgifter. 

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

Förkunskapskrav 
Genomgången K2:6 Metoder och ledning 1 på IE arr/komp eller motsvarande kun-
skaper. 

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

Kursvärdering 
Kursen utvärderas formativt och till vissa delar summativt vid kursens slut. 

Övergripande frågor kring mål, kursinnehåll, samarbets- och undervisningsformer 
bör vara centrala. Viktiga synpunkter och erfarenheter från delkursutvärderingar ska tas 
upp i kursutvärderingen. Protokoll/minnesanteckningar från utvärderingen ska komma 
utbildningsledningen tillhanda. Utvärderingen skall vara offentligt tillgänglig och under-
tecknad av ansvariga lärare samt förtroendevalda studenter. Erfarenheter och syn-
punkter från utvärderingen ska beaktas och följas upp i nästa års kurs. 
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Musiklärarutbildningen IE 
arr/komp 

Musikhögskolan i Malmö 

KURSPLAN 

Metoder och ledning 3, arr/komp 
 

 

Metoder och ledning 3, arr/komp 
Kurskod: LMMN82 

Nivå:  A 

Högskolepoäng: 6 hp 

Beslutad av: Utbildningsnämnden vid ML, 2013-12-09 

Ändrad av:  

Fördjupning i  förhål-
lande t i l l  examens-
fordr ingarna: 

Kursen ingår i lärarexamen i musik med inriktning mot kulturskola, 
estetiskt gymnasieprogram, folkhögskola  

Kursen ges termin 8 inom huvudämnet för IE arrange-
ring/komposition 

Ämnen: Kör-/ensembleledning, Musik och samhälle (MoS), Utveckling och 
lärande 4, Ämnesmetodik, Forskningsmetodik 

Språk: Svenska 

  

Mål 
Efter avslutad kurs skall den studerande 

– visa fördjupade kunskaper och färdigheter i kör-/ eller ensembleledning, med ett 
konstnärligt och pedagogiskt perspektiv 

– ha fördjupade kunskaper och färdigheter i hur man leder och utvecklar sång/spel i 
grupp 

– ha fördjupad kunskap om svensk, europeisk och utomeuropeisk folkmusik, dess 
sociala, kulturella och historiska sammanhang samt vara förtrogen med de viktig-
aste stilarna 

– ha fördjupade kunskaper och färdigheter som lärare och ledare för olika undervis-
ningssituationer  

– ha fördjupade kunskaper om hur ungdomar lär och utvecklar kunskap i musik 
– ha kompetens i att tillvarata elevers behov av att uttrycka sig konstnärligt och för-

måga att stimulera deras musicerande 
– kunna omsätta sina kunskaper om musikpedagogiska filosofier och teorier i en 

dokumentation över det egna instrumentets pedagogiska utvecklingshistoria 
– ha visat fördjupade pedagogiska och didaktiska kunskaper om hur man skapar och 

utvecklar goda lärandesituationer och utvecklingsmiljöer för barn och ungdomar 
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Musiklärarutbildningen IE arr/komp: K2:4 – Musik och kommunikation 4 

– ha visat fördjupad kunskap i hur man väljer relevant innehåll i undervisning samt hur 
innehållet kan organiseras och genomföras 

– ha visat fördjupade kunskaper om olika arbetsformer och arbetssätt, såväl individu-
ella som kollektiva samt förmåga att möta elevers olika förutsättningar och behov 

– 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 
preliminär plan för sitt examensarbete 

 

Kursinnehål l  
– Dirigeringsteknik 
– Kör- och ensemblemetodiska studier 
– Musik och samhälle - folkmusik 
– Utveckling och lärande 4 
– Ämnesmetodik 
– Forskningsmetodik  
– Vetenskapsteoretisk översikt och forskningsprocessens olika steg  
– Plan för examensarbetet och metodval 
 

Undervisning och examination 
Undervisningen bedrivs i form av gemensamma (grupp-) lektioner och seminarier.  

Examinationen sker fortlöpande vid gemensamma lektioner, redovisningar och VFU 
samt i form av skriftliga redovisningar/examinationsuppgifter. 

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

Förkunskapskrav 
Genomgången K2:7 Metoder och ledning 2 på IE arr/komp eller motsvarande kun-
skaper. 

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

Kursvärdering 
Kursen utvärderas formativt och till vissa delar summativt vid kursens slut. 

Övergripande frågor kring mål, kursinnehåll, samarbets- och undervisningsformer 
bör vara centrala. Viktiga synpunkter och erfarenheter från delkursutvärderingar ska tas 
upp i kursutvärderingen. Protokoll/minnesanteckningar från utvärderingen ska komma 
utbildningsledningen tillhanda. Utvärderingen skall vara offentligt tillgänglig och under-
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Musiklärarutbildningen IE arr/komp: K2:4 – Musik och kommunikation 4 

tecknad av ansvariga lärare samt förtroendevalda studenter. Erfarenheter och syn-
punkter från utvärderingen ska beaktas och följas upp i nästa års kurs. 
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Musiklärarutbildningen IE 
arr/komp 

Musikhögskolan i Malmö 

KURSPLAN 

Sidoämne – Profilkurs 1, arr/komp 

 

S idoämne – Prof i lkurs 1, arr/komp 
Kurskod: LMMN73 

Nivå:  A 

Högskolepoäng: 11 hp 

Beslutad av: Utbildningsnämnden vid ML, 2013-12-09 

Ändrad av:  

Fördjupning i  förhål-
lande t i l l  examens-
fordr ingarna: 

Kursen ingår i lärarexamen i musik med inriktning mot kulturskola, 
estetiskt gymnasieprogram, folkhögskola  

Kursen ges termin 7 inom huvudämnet för IE arrange-
ring/komposition 

Ämnen: Improvisation, Arrangering och komposition, Gemensam lektion, 
Kompositionsseminarier, Ensemble, Plankning 

Språk: Svenska 

  

Mål 
Efter avslutad kurs skall den studerande 

– visa grundläggande färdigheter i improvisation i ensemblespelsituation  
– visa fördjupade kunskaper och färdigheter inom arrangering och komposition  
– kunna arbeta med arrangering och komposition med utgångspunkt i olika musiksti-

lar, idéer och teman  
– visa goda kunskaper i ensemblespel  
– visa medveten musikalisk gestaltning med ett personligt uttryck  
– visa grundläggande färdigheter i att lyssna, skriva ner och återge gehörsbaserad 

musik  
– visa fördjupad färdighet i inre hörande  
– utvecklat sin förmåga att omsätta klingande förlagor i musikalisk notation 

Kursinnehål l  
– Övning i att improvisera i grupp 
– Praktiska och teoretiska övningar och studier i arrangering och komposition 
– Ensemblespel 
– Gehörsträning 
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Musiklärarutbildningen IE Rytmik: Sidoämne – Valbar kurs 1 

Undervisning och examination 
Kursen utgörs av enskild- och gruppundervisning. Gästlärare och workshops kan före-
komma. Fortlöpande examination blandas med redovisningar och konserter.  

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

Förkunskapskrav 
Genomgången kurs: Självständigt arbete 1:2 samt Sidoämne - Valbar kurs 2, arr/komp, 
eller motsvarande nivå.  

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

Kursvärdering 
Kursen utvärderas formativt och till vissa delar summativt vid kursens slut. 

Övergripande frågor kring mål, kursinnehåll, samarbets- och undervisningsformer 
bör vara centrala. Viktiga synpunkter och erfarenheter från delkursutvärderingar ska tas 
upp i kursutvärderingen. Protokoll/minnesanteckningar från utvärderingen ska komma 
utbildningsledningen tillhanda. Utvärderingen skall vara offentligt tillgänglig och under-
tecknad av ansvariga lärare samt förtroendevalda studenter. Erfarenheter och syn-
punkter från utvärderingen ska beaktas och följas upp i nästa års kurs. 
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Musiklärarutbildningen IE 
arr/komp 

Musikhögskolan i Malmö 

KURSPLAN 

Sidoämne – Profilkurs 2, arr/komp 

 

S idoämne – Prof i lkurs 2, arr/komp 
Kurskod: LMMN85 

Nivå:  A 

Högskolepoäng: 16 hp 

Beslutad av: Utbildningsnämnden vid ML, 2013-12-09 

Ändrad av:  

Fördjupning i  förhål-
lande t i l l  examens-
fordr ingarna: 

Kursen ingår i lärarexamen i musik med inriktning mot kulturskola, 
estetiskt gymnasieprogram, folkhögskola  

Kursen ges termin 8 inom huvudämnet för IE arrange-
ring/komposition 

Ämnen: Improvisation, Arrangering och komposition, Gemensam lektion, 
Kompositionsseminarier, Ensemble, Plankning 

Språk: Svenska 

  

Mål 
Efter avslutad kurs skall den studerande 

– visa fördjupade färdigheter i improvisation i ensemblespelsituation  
– visa fördjupade kunskaper och färdigheter inom arrangering och komposition inom 

sitt specialområde 
– visa fördjupade kunskaper i ensemblespel  
– visa medveten musikalisk gestaltning med ett personligt uttryck  
– visa fördjupade färdigheter och kunskaper i att lyssna, skriva ner och återge ge-

hörsbaserad musik  
– visa fördjupad kunskap och färdighet i inre hörande  
– visa fördjupad förmåga att omsätta klingande förlagor i musikalisk notation 

Kursinnehål l  
– Övning i att improvisera i grupp 
– Praktiska och teoretiska övningar och studier i arrangering och komposition 
– Ensemblespel 
– Gehörsträning 
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Musiklärarutbildningen IE Rytmik: Sidoämne – Valbar kurs 1 

Undervisning och examination 
Kursen utgörs av enskild- och gruppundervisning. Gästlärare och workshops kan före-
komma. Fortlöpande examination blandas med redovisningar och konserter.  

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

Förkunskapskrav 
Genomgången kurs: Sidoämne – profilkurs 1, arr/komp eller motsvarande nivå.  

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

Kursvärdering 
Kursen utvärderas formativt och till vissa delar summativt vid kursens slut. 

Övergripande frågor kring mål, kursinnehåll, samarbets- och undervisningsformer 
bör vara centrala. Viktiga synpunkter och erfarenheter från delkursutvärderingar ska tas 
upp i kursutvärderingen. Protokoll/minnesanteckningar från utvärderingen ska komma 
utbildningsledningen tillhanda. Utvärderingen skall vara offentligt tillgänglig och under-
tecknad av ansvariga lärare samt förtroendevalda studenter. Erfarenheter och syn-
punkter från utvärderingen ska beaktas och följas upp i nästa års kurs. 
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Musiklärarutbildningen IE 
arr/komp 

Musikhögskolan i Malmö 

KURSPLAN 

Sidoämne – Valbar kurs 3, 
arr/komp 

 

S idoämne – Valbar kurs 3, arr/komp 
Kurskod: LMMN78 

Nivå:  A 

Högskolepoäng: 7 hp 

Beslutad av: Utbildningsnämnden vid ML, 2013-12-09 

Ändrad av:  

Fördjupning i  förhål-
lande t i l l  examens-
fordr ingarna: 

Kursen ingår i lärarexamen i musik med inriktning mot kulturskola, 
estetiskt gymnasieprogram, folkhögskola  

Kursen ges termin 7 inom huvudämnet för IE arrange-
ring/komposition 

Ämnen: Musik- och samhälle, genrespecifik, 1 enskilt tillval, 2 grupptillval, 
projekt  

Språk: Svenska 

  

Mål 
Efter avslutad kurs skall den studerande 

– ha grundläggande kunskaper om specifika musikstilar i ett kulturhistoriskt samman-
hang  

– visa goda kunskaper och fördjupade färdigheter inom valt ämne/ämnesområde i 
musik 

– kunna relatera dessa färdigheter till den kommande yrkesrollen 

Kursinnehål l  
– Musik och samhälle  
– Enskilt tillval 
– Grupptillval 
– Projekt 

Undervisning och examination 
Kursen utgörs av enskild- och gruppundervisning. Gästlärare och workshops kan före-
komma. Fortlöpande examination blandas med redovisningar och konserter.  
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Musiklärarutbildningen IE Rytmik: Sidoämne – Valbar kurs 1 

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

Förkunskapskrav 
Genomgången kurs: Valbar kurs 2, arr/komp, eller motsvarande nivå.  

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

Kursvärdering 
Kursen utvärderas formativt och till vissa delar summativt vid kursens slut. 

Övergripande frågor kring mål, kursinnehåll, samarbets- och undervisningsformer 
bör vara centrala. Viktiga synpunkter och erfarenheter från delkursutvärderingar ska tas 
upp i kursutvärderingen. Protokoll/minnesanteckningar från utvärderingen ska komma 
utbildningsledningen tillhanda. Utvärderingen skall vara offentligt tillgänglig och under-
tecknad av ansvariga lärare samt förtroendevalda studenter. Erfarenheter och syn-
punkter från utvärderingen ska beaktas och följas upp i nästa års kurs. 
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Musiklärarutbildningen IE 
arr/komp 

Musikhögskolan i Malmö 

KURSPLAN 

Sidoämne – Valbar kurs 4, 
arr/komp 

 

S idoämne – Valbar kurs 4, arr/komp 
Kurskod: LMMN88 

Nivå:  A 

Högskolepoäng: 8 hp 

Beslutad av: Utbildningsnämnden vid ML, 2013-12-09 

Ändrad av:  

Fördjupning i  förhål-
lande t i l l  examens-
fordr ingarna: 

Kursen ingår i lärarexamen i musik med inriktning mot kulturskola, 
estetiskt gymnasieprogram, folkhögskola  

Kursen ges termin 8 inom huvudämnet för IE arrange-
ring/komposition 

Ämnen: Musik- och samhälle, genrespecifik, 1 enskilt tillval, 2 grupptillval, 
projekt  

Språk: Svenska 

  

Mål 
Efter avslutad kurs skall den studerande 

– ha fördjupade kunskaper om specifika musikstilar i ett kulturhistoriskt sammanhang  
– visa goda kunskaper och fördjupade färdigheter inom valt ämne/ämnesområde i 

musik 
– kunna relatera dessa färdigheter till den kommande yrkesrollen 

Kursinnehål l  
– Musik och samhälle  
– Enskilt tillval 
– Grupptillval 
– Projekt 

Undervisning och examination 
Kursen utgörs av enskild- och gruppundervisning. Gästlärare och workshops kan före-
komma. Fortlöpande examination blandas med redovisningar och konserter.  
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Betyg 
Vid bedömning används något av betygen Godkänd eller Underkänd. För betyget God-
känd på kursen ska den studerande ha uppnått målen för varje ämne.  

Förkunskapskrav 
Genomgången kurs: Valbar kurs 3, arr/komp, eller motsvarande nivå.  

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

Kursvärdering 
Kursen utvärderas formativt och till vissa delar summativt vid kursens slut. 

Övergripande frågor kring mål, kursinnehåll, samarbets- och undervisningsformer 
bör vara centrala. Viktiga synpunkter och erfarenheter från delkursutvärderingar ska tas 
upp i kursutvärderingen. Protokoll/minnesanteckningar från utvärderingen ska komma 
utbildningsledningen tillhanda. Utvärderingen skall vara offentligt tillgänglig och under-
tecknad av ansvariga lärare samt förtroendevalda studenter. Erfarenheter och syn-
punkter från utvärderingen ska beaktas och följas upp i nästa års kurs. 
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Musiklärarutbildningen IE 
arr/komp 

Musikhögskolan i Malmö 

KURSPLAN 

Sidoämne – Valbar kurs 5, 
arr/komp 

 

S idoämne – Valbar kurs 5, arr/komp 
Kurskod: LMMR94 

Nivå:  A 

Högskolepoäng: 4 hp 

Beslutad av: Utbildningsnämnden vid ML, 2013-12-09 

Ändrad av:  

Fördjupning i  förhål-
lande t i l l  examens-
fordr ingarna: 

Kursen ingår i lärarexamen i musik med inriktning mot kulturskola, 
estetiskt gymnasieprogram, folkhögskola  

Kursen ges termin 9 inom huvudämnet för IE arrange-
ring/komposition 

Ämnen: 1 enskilt tillval  

Språk: Svenska 

  

Mål 
Efter avslutad kurs skall den studerande 

– visa goda kunskaper och fördjupade färdigheter inom valt ämne/ämnesområde i 
musik 

Kursinnehål l  
– Enskilt tillval 

Undervisning och examination 
Kursen utgörs av enskild undervisning. Fortlöpande examination. 

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

Förkunskapskrav 
Genomgången kurs: Valbar kurs 4, arr/komp, eller motsvarande nivå.  
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Litteratur och övriga läromedel 
Kurslitteratur förtecknas på särskild lista (se arbetsplan) 

Kursvärdering 
Kursen utvärderas formativt och till vissa delar summativt vid kursens slut. 

Övergripande frågor kring mål, kursinnehåll, samarbets- och undervisningsformer 
bör vara centrala. Viktiga synpunkter och erfarenheter från delkursutvärderingar ska tas 
upp i kursutvärderingen. Protokoll/minnesanteckningar från utvärderingen ska komma 
utbildningsledningen tillhanda. Utvärderingen skall vara offentligt tillgänglig och under-
tecknad av ansvariga lärare samt förtroendevalda studenter. Erfarenheter och syn-
punkter från utvärderingen ska beaktas och följas upp i nästa års kurs. 


