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Musiklärarutbildningen G/Ga: årskurs 1 
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Musiklärarutbildningen G/Ga 
Musikhögskolan i Malmö 

 

KURSPLAN 
K1:1 – Musikaliska och pedagogiska 
färdigheter 1 

 

 

Musikaliska och pedagogiska färdigheter 1 
Kurskod: LMMA14 

Nivå:  G 

Högskolepoäng: 10 hp 

Beslutad av: Utbildningsnämnden vid ML, 2007-09-19 

Ändrad av: Utbildningsnämnden vid ML, 2009-06-11 

Fördjupning i förhål-
lande till examens-
fordringarna: 

Kursen ingår i lärarexamen i musik med inriktning mot förskola, grundskola 
och gymnasieskola. 

Kursen ges termin 1 inom huvudämnet för G, Ga, Gf, Gr. 

Ämnen: Sång och tal, Huvudackordinstrument, Biackordinstrument, Ledning från 
instrument, Röstfysiologi, Självständigt arbete 

Språk: Svenska 

  

Mål 
Efter avslutad kurs skall den studerande 

– visa medvetenhet om grundläggande sång- och talteknik, interpretationsteknik och textbe-
handling 

– kunna sjunga och spela såväl noterad som gehörsbaserad musik på en grundläggande nivå 
– kunna sjunga och leda sång till eget ackompanjemang på huvudackordinstrument på en 

grundläggande nivå 
– visa medvetenhet om röstfysiologiska funktioner 
– visa förmåga att reflektera över den egna lärandeprocessen 

Kursinnehåll 
– Studier i sång och tal 
– Not- och gehörsbaserat musicerande 
– Praktiskt musikaliskt arbete med sångledning från instrument 
– Studier i huvud- och biackordinstrument 
– Röstfysiologi 
– Musik från olika repertoarområden 
– Självständigt arbete 

Undervisning och examination 
Undervisningen bedrivs i form av individuella lektioner, gemensamma (grupp-) lektioner, semi-
narier, samt enskilt arbete. Examinationen sker fortlöpande samt vid gemensamma lektioner och 
redovisningar. 
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Musiklärarutbildningen G/Ga: K1:1 – Musikaliska och pedagogiska färdigheter 1 

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

Förkunskapskrav 
Grundläggande behörighet 
Särskild behörighet: antagningsprov till utbildningen 

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

Kursvärdering 
Kursen utvärderas summativt vid kursens slut. 

Övergripande frågor kring mål, kursinnehåll, samarbets- och undervisningsformer bör vara 
centrala. Viktiga synpunkter och erfarenheter från delkursutvärderingar ska tas upp i kursutvär-
deringen. Protokoll/minnesanteckningar från utvärderingen ska komma utbildningsledningen 
tillhanda. Utvärderingen skall vara offentligt tillgänglig och undertecknad av ansvariga lärare 
samt förtroendevalda studenter. Erfarenheter och synpunkter från utvärderingen ska beaktas och 
följas upp i nästa års kurs. 
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Musiklärarutbildningen G/Ga 
Musikhögskolan i Malmö 

 

KURSPLAN 
K2:1 – Musik och kommunikation i 
samhället 1 

 

 

Musik och kommunikation i samhället 1 
Kurskod: LMMA15 

Nivå:  G 

Högskolepoäng: 9 hp 

Beslutad av: Utbildningsnämnden vid ML, 2007-09-19 

Ändrad av: Utbildningsnämnden vid ML, 2009-06-11 

Fördjupning i förhål-
lande till examens-
fordringarna: 

Kursen ingår i lärarexamen i musik med inriktning mot förskola, grundskola 
och gymnasieskola 

Kursen ges termin 1 inom huvudämnet för G, Ga, Gf, Gr 

Ämnen: Utveckling och Lärande 1, Rörelse, Drama, Körsång/körledning, Konsertpro-
jekt, Bas, Enskilt tillval (G, Ga), Huvudinstrument (Gf, Gr), Grupptillval (G, 
Ga), Ensemble (Gf, Gr) 

Språk: Svenska 

  

Mål 
Efter avslutad kurs skall den studerande 

– kunna på en grundläggande nivå reflektera över och tillämpa olika undervisningsmetoder i 
arbete med barn och ungdomar 

– ha kunskap om gällande styrdokument för den obligatoriska skolan och visa förmåga att re-
flektera över deras innebörd 

– tillämpa rörelse och drama samt ledarskap i musikaliska aktiviteter på en grundläggande nivå 
– ha utvecklat sina kunskaper i körsång och körledning 
– ha deltagit i ett musikaliskt projekt 
– kunna spela elbas på en grundläggande nivå 
– ha utvecklat sina färdigheter i valt huvudinstrument och ensemblespel 

Kursinnehåll 
– Föreläsningar och gruppövningar med inriktning mot grundskolans senare årskurser 
– Körsång och körledning med konsertprojekt 
– Instrumentalstudier i bas 
– Instrumentalstudier i huvudinstrument 
– Ensemblespel i en vald genre 
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Musiklärarutbildningen G/Ga: K2:1 – Musik och kommunikation i samhället 1 

Undervisning och examination 
Undervisningen bedrivs i form av individuella lektioner, gemensamma (grupp-) lektioner, semi-
narier, samt enskilt arbete. Examinationen sker fortlöpande samt vid gemensamma lektioner och 
redovisningar. 

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

Förkunskapskrav 
Grundläggande behörighet 
Särskild behörighet: antagningsprov till utbildningen 

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 kursutvär-
deringen. Protokoll/minnesanteckningar från utvärderingen ska komma utbildningsledningen 
tillhanda. Utvärderingen skall vara offentligt tillgänglig och undertecknad av ansvariga lärare 
samt förtroendevalda studenter. Erfarenheter och synpunkter från utvärderingen ska beaktas och 
följas upp i nästa års kurs. 
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Musiklärarutbildningen G/Ga 
Musikhögskolan i Malmö 

 

KURSPLAN 
K3:1 – Teori och praktik i lärarrollen 
1 

 

 

Teori och praktik i lärarrollen 1 
Kurskod: LMMA16 

Nivå:  G 

Högskolepoäng: 5 hp 

Beslutad av: Utbildningsnämnden vid ML, 2007-09-19 

Ändrad av: Utbildningsnämnden vid ML, 2009-06-11 

Fördjupning i förhål-
lande till examens-
fordringarna: 

Kursen ingår i lärarexamen i musik med inriktning mot förskola, grundskola 
och gymnasieskola 

Kursen ges termin 1 inom huvudämnet för G, Ga, Gf, Gr. 

Ämnen: Musiklära, Satslära, Gehörslära, Mediateknik text, bild och informationshan-
tering, Verksamhetsförlagd utbildning, Forskningsmetodik 1 

Språk: Svenska 

  

Mål 
Efter avslutad kurs skall den studerande 

– kunna på en grundläggande nivå praktiskt tillämpa det musikaliska hantverket i musikteori 
och gehörslära 

– kunna använda ord- och bildhanteringsprogram för att skapa välformaterade dokument för 
vetenskapliga arbeten 

– genom aktiva fältstudier analysera och redogöra för de förutsättningar som råder på VFU-
skolan och knyta dessa till den pågående undervisningen 

– visa medvetenhet om egna synsätt rörande forskning om lärande och undervisning 
– reflektera över den egna lärandeprocessen, på ett medvetet sätt 

Kursinnehåll 
– Praktiska och teoretiska övningar i satslära, musiklära och gehörslära 
– Föreläsningar och praktiska övningar i digital ord- och bildhantering 
– Fältstudier i skolverksamhet 
– Föreläsningar och praktiska övningar i forskningsmetodik 

Undervisning och examination 
Undervisningen bedrivs i form av individuella lektioner, gemensamma (grupp-) lektioner, semi-
narier, samt enskilt arbete. Examinationen sker fortlöpande samt vid gemensamma lektioner och 
redovisningar. 
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Musiklärarutbildningen G/Ga: K3:1 – Teori och praktik i lärarrollen 1 

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

Förkunskapskrav 
Grundläggande behörighet 
Särskild behörighet: antagningsprov till utbildningen 

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 kursutvär-
deringen. Protokoll/minnesanteckningar från utvärderingen ska komma utbildningsledningen 
tillhanda. Utvärderingen skall vara offentligt tillgänglig och undertecknad av ansvariga lärare 
samt förtroendevalda studenter. Erfarenheter och synpunkter från utvärderingen ska beaktas och 
följas upp i nästa års kurs. 
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Musiklärarutbildningen G/Ga, IE 
Musikhögskolan i Malmö 

 

KURSPLAN 
Gemensam del 1 – Lärarkunskap och 
projekt 1 

 

 

Lärarkunskap och projekt 1 
Kurskod: LMMA12 

Nivå:  G 

Högskolepoäng: 6 hp 

Beslutad av: Utbildningsnämnden vid ML, 2008-06-19 

Ändrad av: Utbildningsnämnden vid ML, 2009-06-11 

Fördjupning i förhål-
lande till examens-
fordringarna: 

Kursen ingår i lärarexamen i musik med inriktning mot förskola, grundskola, 
gymnasieskola, musikskola, estetiskt gymnasieprogram och folkhögskola 

Kursen ges termin 1 och ingår i gemensam del inom huvudämnet för G, Ga 
och IE 

Ämnen: Att vara lärare 1, Musikdramatiskt projekt, VFU intropraktik 

Språk: Svenska 

  

Mål 
Efter avslutad kurs skall den studerande 

– analysera och diskutera yrkesrollen ur sitt eget och i ett historiskt perspektiv 
– skapa och undersöka olika lärandesituationer i teori och praktik 
– observera och granska sitt kommande yrkesfält 
– reflektera, använda och tillämpa språkutveckling i kursens olika delar bl.a. genom improvisa-

tion, tal och skrift 
– samarbeta med och leda andra i en kreativ process på grundläggande nivå 
– skapa, organisera och genomföra en musikdramatisk produktion och därmed integrera ut-

bildningens olika delar och uttrycksformer 
– urskilja och uttrycka samband mellan den egna lärandesituationen och den framtida yrkesrol-

len 

Kursinnehåll 
– Att vara lärare 1 
– Musikdramatiskt projekt 
– VFU intropraktik 

Undervisning och examination 
Undervisningen bedrivs i form av gemensamma (grupp-) lektioner, seminarier, enskilt arbete, 
deltagande i arbete i skolverksamheten, samt observation av undervisning. Examinationen sker 
fortlöpande samt vid gemensamma lektioner och redovisningar. 
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Musiklärarutbildningen G/Ga, IE: Gemensam del 1 – Lärarkunskap och projekt 1 

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

Förkunskapskrav 
Grundläggande behörighet 
Särskild behörighet: antagningsprov till utbildningen 

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

Kursvärdering 
Kursen utvärderas summativt vid kursens slut. 

Övergripande frågor kring mål, kursinnehåll, samarbets- och undervisningsformer bör vara 
centrala. Viktiga synpunkter och erfarenheter från delkursutvärderingar ska tas upp i kursutvär-
deringen. Protokoll/minnesanteckningar från utvärderingen ska komma utbildningsledningen 
tillhanda. Utvärderingen skall vara offentligt tillgänglig och undertecknad av ansvariga lärare 
samt förtroendevalda studenter. Erfarenheter och synpunkter från utvärderingen ska beaktas och 
följas upp i nästa års kurs. 
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Musiklärarutbildningen G/Ga: årskurs 1 

Termin 2 
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Musiklärarutbildningen G/Ga 
Musikhögskolan i Malmö 

 

KURSPLAN 
K1:2 Musikaliska och pedagogiska 
färdigheter 

 

 

Musikaliska och pedagogiska färdigheter 2 
Kurskod: LMMA22 

Nivå:  G 

Högskolepoäng: 11 hp 

Beslutad av: Utbildningsnämnden vid ML, 2007-09-19 

Ändrad av: Utbildningsnämnden vid ML, 2009-06-11 

Fördjupning i förhål-
lande till examens-
fordringarna: 

Kursen ingår i lärarexamen i musik med inriktning mot förskola, grundskola 
och gymnasieskola. 

Kursen ges termin 2 inom huvudämnet för G, Ga, Gf, Gr. 

Ämnen: Sång och tal, Huvudackordinstrument, Biackordinstrument, Ledning från 
instrument, Röstanalys/metodik, Självständigt arbete 

Språk: Svenska 

  

Mål 
Efter avslutad kurs skall den studerande 

– kunna tillämpa grundläggande sång- och talteknik, interpretationsteknik och textbehandling 
– kunna sjunga och spela såväl noterad som gehörsbaserad musik på en grundläggande nivå 
– kunna sjunga och leda sång till eget ackompanjemang på huvud- och biackordinstrument på 

en grundläggande nivå, på ett varierat sätt med tanke på stil och genre 
– presentera musik och text på ett röstfysiologiskt medvetet sätt samt utföra röstanalys på en 

grundläggande nivå 
– visa förmåga att på ett medvetet sätt reflektera över den egna lärandeprocessen 

Kursinnehåll 
Innehållet bygger på K1:1 och ger den studerande grundläggande musikaliska, röstliga och me-
todiska verktyg för musikpedagogiskt och konstnärligt arbete. 

– Studier i sång och tal 
– Not- och gehörsbaserat musicerande 
– Praktiskt musikaliskt arbete med sångledning från instrument 
– Studier i huvud- och biackordinstrument 
– Röstanalys och röstmetodik 
– Musik från olika repertoarområden 
– Självständigt arbete 
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Musiklärarutbildningen G/Ga: K1:2 Musikaliska och pedagogiska färdigheter 

Undervisning och examination 
Undervisningen bedrivs i form av individuella lektioner, gemensamma (grupp-) lektioner, semi-
narier, samt enskilt arbete. Examinationen sker fortlöpande samt vid gemensamma lektioner och 
redovisningar. 

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

Förkunskapskrav 
Grundläggande behörighet 
Särskild behörighet: antagningsprov till utbildningen 

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

Kursvärdering 
Kursen utvärderas summativt vid kursens slut. 

Övergripande frågor kring mål, kursinnehåll, samarbets- och undervisningsformer bör vara 
centrala. Viktiga synpunkter och erfarenheter från delkursutvärderingar ska tas upp i kursutvär-
deringen. Protokoll/minnesanteckningar från utvärderingen ska komma utbildningsledningen 
tillhanda. Utvärderingen skall vara offentligt tillgänglig och undertecknad av ansvariga lärare 
samt förtroendevalda studenter. Erfarenheter och synpunkter från utvärderingen ska beaktas och 
följas upp i nästa års kurs. 
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Musiklärarutbildningen G/Ga 
Musikhögskolan i Malmö 

 

KURSPLAN 
K2:2 – Musik och kommunikation i 
samhället 2 

 

 

Musik och kommunikation i samhället 2 
Kurskod: LMMA24 

Nivå:  G 

Högskolepoäng: 11 hp 

Beslutad av: Utbildningsnämnden vid ML, 2007-09-19 

Ändrad av: Utbildningsnämnden vid ML, 2009-06-11 

Fördjupning i förhål-
lande till examens-
fordringarna: 

Kursen ingår i lärarexamen i musik med inriktning mot förskola, grundskola 
och gymnasieskola 

Kursen ges termin 2 inom huvudämnet för G, Ga, Gf, Gr 

Ämnen: Utveckling och Lärande 1, Musikergonomi, Körsång/körledning, Trummor, 
Rocksång (G, Ga), Ensemblespel, Enskilt tillval (G, Ga), Huvudinstrument 
(Gf, Gr), Grupptillval (G, Ga), Musik och Samhälle 

Språk: Svenska 

  

Mål 
Efter avslutad kurs skall den studerande 

– kunna reflektera över och tillämpa olika undervisningsmetoder i arbete med barn och ung-
domar 

– ha utvecklat sin förståelse för kroppens utsatthet i en musikalisk kontext 
– visa kunskaper om körrepertoar och om körsångens musikaliska och sociala funktion, varie-

rade arbetssätt, samt ha utvecklat sig själv som körsångare 
– på en grundläggande nivå visa kunskap om spel och notation på trumset och percussion 

inom pop/rockgenren 
– i Rocksång ha visat medvetenhet om solo- och ensemblesångens funktion i en 

pop/rocksituation samt kunskap om enkla arrangemang för bakgrundskör 
– kunna visa kunskaper för att fungera i en pop- och rockensemble, som såväl deltagare som 

ledare 
– ha fördjupat sina kunskaper och färdigheter på valt huvudinstrument och ensemblespel 
– kunna visa kunskap om pop- och rockmusikens sociala, kulturella och historiska samman-

hang 
– visa förmåga att reflektera över den egna lärandeprocessen och sin egen relation till kursinne-

hållet 

Kursinnehåll 
– Föreläsningar och gruppövningar med inriktning mot undervisning av grundskolans senare 

årskurser 
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Musiklärarutbildningen G/Ga: K2:2 – Musik och kommunikation i samhället 2 

– Studier av och praktiska övningar i kör och körledning 
– Studier om pop- och rockmusikens plats i samhället 
– Studier i sång och ensemble inom rockgenren 
– Instrumentalstudier i huvudinstrument 
– Ensemblespel 
– Föreläsningar och övningar i musikerergonomi 

Undervisning och examination 
Undervisningen bedrivs i form av individuella lektioner, gemensamma (grupp-) lektioner, semi-
narier, samt enskilt arbete. Examinationen sker fortlöpande samt vid gemensamma lektioner och 
redovisningar. 

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

Förkunskapskrav 
Grundläggande behörighet 
Särskild behörighet: antagningsprov till utbildningen 

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 kursutvär-
deringen. Protokoll/minnesanteckningar från utvärderingen ska komma utbildningsledningen 
tillhanda. Utvärderingen skall vara offentligt tillgänglig och undertecknad av ansvariga lärare 
samt förtroendevalda studenter. Erfarenheter och synpunkter från utvärderingen ska beaktas och 
följas upp i nästa års kurs. 
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Musiklärarutbildningen G/Ga 
Musikhögskolan i Malmö 

 

KURSPLAN 
K3:2 – Teori och praktik i lärarrollen 
2 

 

 

Teori och praktik i lärarrollen 2 
Kurskod: LMMA25 

Nivå:  G 

Högskolepoäng: 8 hp 

Beslutad av: Utbildningsnämnden vid ML, 2007-09-19 

Ändrad av: Utbildningsnämnden vid ML, 2009-06-11 

Fördjupning i förhål-
lande till examens-
fordringarna: 

Kursen ingår i lärarexamen i musik med inriktning mot förskola, grundskola 
och gymnasieskola 

Kursen ges termin 2 inom huvudämnet för G, Ga, Gf, Gr. 

Ämnen: Satslära, Gehörslära, Mediateknik noteditering, Verksamhetsförlagd utbild-
ning, Forskningsmetodik 1 

Språk: Svenska 

  

Mål 
Efter avslutad kurs skall den studerande 

– kunna praktiskt tillämpa det musikaliska hantverket i musikteori och gehörslära 
– kunna på en grundläggande nivå använda digitala notediteringsprogram 
– kunna visa förmåga att reflektera över, och i en skolsituation tillämpa olika undervisningsme-

toder med barn och ungdomar 
– kunna reflektera över och redovisa ramfaktorteorins betydelse för musikaliskt lärande 
– visa förmåga att på ett medvetet sätt reflektera över den egna lärandeprocessen 

Kursinnehåll 
– Praktiska och teoretiska övningar i satslära och gehörslära 
– Föreläsningar och praktiska övningar i noteditering 
– Fältstudier och undervisningspraktik i skolverksamhet 
– Föreläsningar och praktiska övningar i forskningsmetodik 

Undervisning och examination 
Undervisningen bedrivs i form av individuella lektioner, gemensamma (grupp-) lektioner, semi-
narier, samt enskilt arbete. Examinationen sker fortlöpande samt vid gemensamma lektioner och 
redovisningar. 
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Musiklärarutbildningen G/Ga: K3:2 – Teori och praktik i lärarrollen 2 

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

Förkunskapskrav 
Grundläggande behörighet 
Särskild behörighet: antagningsprov till utbildningen 

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 kursutvär-
deringen. Protokoll/minnesanteckningar från utvärderingen ska komma utbildningsledningen 
tillhanda. Utvärderingen skall vara offentligt tillgänglig och undertecknad av ansvariga lärare 
samt förtroendevalda studenter. Erfarenheter och synpunkter från utvärderingen ska beaktas och 
följas upp i nästa års kurs. 
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