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Fastställande
 
Kursplanen är godkänd av Utbildningsnämnden för Musiklärarutbildningen men ännu
ej fastställd.

 

Allmänna uppgifter
 
Kursen ingår i ämneslärarutbildningen i musik och ges termin 5 inom Ämne 2.  
Undervisningsspråk: Svenska

 

Kursens mål
 
Efter avslutad kurs skall den studerande 

visa goda kunskaper i körledning av vuxenkör 
visa goda kunskaper i kördirigering och dirigeringsteknik 
visa goda kunskaper i partiturspel 
visa goda kunskaper inom Form- och Strukturanalys 
visa goda kunskaper i arrangering av körmusik 
visa grundläggande didaktiska kunskaper i arbete med körer 
visa goda didaktiska kunskaper i barnkörledning 
visa fördjupade kunskaper om olika körbesättningar 
visa goda metodiska kunskaper i körledning 

 

Kursens innehåll
 
Körsång, körledning och kördirigering, partiturspel, form- och strukturanalys,
arrangering av körmusik för olika besättningar, ämnesmetodik för kör, körseminarier,
konsertprojekt, VFU. 

 

 

Kursens genomförande

Konstnärliga fakulteten

LAMG53, Körledning, kördirigering 3:1, 30 högskolepoäng
Choral Leading / Conducting 3:1, 30 credits

Grundnivå / First Cycle



Undervisningen bedrivs i form av grupplektioner, enskilda lektioner, seminarier och
projekt. 

 

Kursens examination
 
Kursen examineras dels fortlöpande, dels genom särskilda provmoment, samt genom
inlämnade rapporter från seminarier. Om så krävs för att en student med varaktig
funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en
student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med
universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ
examinationsform för berörd student. 
Prov/moment för denna kurs finns i en bilaga i slutet av dokumentet.

 

Betyg
 
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd, Godkänd.

 

Förkunskapskrav
 
Antagen till ämneslärarprogrammet i musik. 

 

Övrigt
 
Kursvärdering 
Utvärdering ska ske genom formativ (muntlig) utvärdering där resultatet direkt kan
påverka pågående undervisning och skapa dialog om lärande mellan lärare och
studerande samt en summativ utvärdering som genomförs efter avslutad delkurs/kurs
och ska vara skriftlig. Resultatet av den skriftliga utvärdering ska återkopplas till de
studerande. Frågor kring mål, innehåll och undervisningsformer bör vara centrala.
Viktiga synpunkter och erfarenheter från delkurs utvärderingar förs vidare till
bokslutet. Ansvaret för att utvärdering kommer till stånd ligger hos undervisande
lärare. Erfarenheter och synpunkter frånutvärderingen ska beaktas och följas upp i
nästa års delkurs. 
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Prov/moment för kursen LAMG53, Körledning, kördirigering 3:1
 

Gäller från H18

 
1801   Arrangemang för blandad kör, 4,0 hp
           Betygsskala: Underkänd, Godkänd
1802   Partiturspel blandad kör med fyra notsystem, 6,0 hp
           Betygsskala: Underkänd, Godkänd
1803   Form och Strukturanalys, 4,0 hp
           Betygsskala: Underkänd, Godkänd
1804   Kördirigering, 16,0 hp
           Betygsskala: Underkänd, Godkänd
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Fastställande
 
Kursplanen är granskad men ännu ej fastställd.

 

Allmänna uppgifter
 
Kursen ingår i ämneslärarutbildningen i musik och ges termin 7 inom Ämne 2. 
Ämnen: Orkesterledning, Orkesterdirigering, Seminarier/ Ämnesmetodik,
huvudinstrument, ensembleledning, PIK-instrument 
   
Undervisningsspråk: Svenska

 

Kursens mål
 
Efter avslutad kurs skall den studerande: 

visa förmåga att uttrycka musikaliska idéer i ensemblesammanhang på en
avancerad nivå 
visa förmåga att samverka i ensemble och aktivt bidra till ensemblens utveckling
på en avancerad nivå 
kunna föra fördjupade resonemang i musikaliska och pedagogiska diskussioner 
visa flexibilitet och kreativitet i valet av metod och strategi vid ensembleledning 
visa utmärkt förmåga att organisera och leda arbete med planering, repetitioner
och framförande i ensemble med hänsyn till deltagarnas utvecklingsnivå och med
särskilt fokus på nivå inom gymnasieskolans estetiska program 
ha tillägnat sig goda kunskaper i trummor, bas eller familjeinstrument 
fördjupade färdigheter i dirigeringsteknik 
färdigheter i att musicera i ensemble i olika stilar på en hög nivå 
fördjupade kunskaper om olika orkesterbesättningar 
goda kunskaper i ämnesmetodik för orkesterledning 

 

Kursens innehåll

Konstnärliga fakulteten

LAMH74, Ensemble och huvudinstrument, 30 högskolepoäng
Ensemble and Main Instrument, 30 credits

Grundnivå / First Cycle
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ensemblespel 
plankning 
notation 
repetitionsteknik och genrekunskap 
ensembleledning 
praktisk instrumentkännedom på trummor, bas eller familjeinstrument 
fördjupad dirigeringsteknik 
fortsatt utveckling av kroppsspråket som musikaliskt verktyg 
dirigering av kompositioner/arrangemang 
musicerande i olika typer av ensembler 
metodiska verktyg i repetitionsarbetet 
ämnesprofilerande seminarier 

  

 

 

Kursens genomförande
 
Undervisningen bedrivs i form av seminarier, ensemblespel och grupplektioner.
Gästlärare kan förekomma. 

 

Kursens examination
 
Examineras fortlöpande och vid särskilda redovisningstillfällen samt konserter. 

 

Betyg
 
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd, Godkänd.
För betyget Godkänd på kursen ska den studerande ha uppnått målen för varje ämne. 

 

Förkunskapskrav
 
Antagen till ämneslärarprogrammet i musik. 

 

Övrigt
 
Kursvärdering 
Kursen utvärderas formativt och/eller summativt vid kursens slut. Övergripande frågor
kring mål, kursinnehåll, samarbets- och undervisningsformer bör vara centrala.
Protokoll/minnesanteckningar från utvärderingen ska komma utbildningsledningen
tillhanda och resultatet av utvärderingen skall vara tillgänglig för studenter.
Erfarenheter och synpunkter från utvärderingen ska beaktas och följas upp i nästa års
kurs. 
Litteratur  
Kurslitteratur förtecknas på särskild lista (se arbetsplan) 
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UKÄ´s	Utvärdering	av	ämneslärarutbildningar	
UKÄ	kommer	att	efterfråga	en	självvärdering	med	flera	olika	delar.	En	del	är	gemensam	för	
ämneslärarutbildning	vid	Lunds	Universitet	(del	1)		
och	en	del	(del	2)	är	specifik	för	undervisningsämnet	dvs	musikämnet	på	Mhm.	
Del	1	fokuserar	på	utbildningsvetenskaplig	kärna	(UVK)	och	del	2	fokuserar	på	ämnes	-	och		
ämnesdidaktiska	studier.	Verksamhetsförlagd	utbildning	(VFU)kan	beskrivas	under	båda	
delarna	eftersom	den	ska	vara	förlagd	inom	relevant	verksamhet	och	ämne	
Del	1	ska	inte	överstiga	20	sidor	och	del	2	ska	inte	överstiga	15	sidor,	om	en	inriktning	
omfattas.	Hur	många	del	2	ett	lärosäte	skriver	beror	på	antalet	undervisningsämnen		
som	utvärderingen	omfattar	på	det	aktuella	lärosätet,vid	LU	är	det	Musik,	Matematik	och	
Engelska	som	ska	utvärderas.	
	
	
Tidplan för utvärderingsprocessen 

⇒ 26 september 2018, upptaktsmöte med lärosätena  
⇒ 1 november  2018, uppladdning av självständiga arbeten 
⇒ 6 december 2018, inlämning av självvärderingen  
⇒ Maj 2019, intervjuer med lärosätesrepresentanter  
⇒ Månadsskiftet augusti/september 2019, delning av yttranden, 
⇒ Månadsskiftet oktober/november 2019, beslut 

	

Bilaga 2 – urval av mål för påseende Ämneslärarexamen  

Kunskap och förståelse  

För ämneslärarexamen med inriktning mot arbete gymnasieskolan ska studenten - visa 
sådana ämneskunskaper som krävs för yrkesutövningen, inbegripet såväl  

brett kunnande inom ämnesstudiernas huvudområde som väsentligt fördjupade kunskaper 
inom vissa delar av detta område och fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och 
utvecklingsarbete (självvärderingen del 2).  

Visa fördjupad kunskap om vetenskapsteori samt kvalitativa och kvantitativa 
forskningsmetoder, och visa kunskap om relationen mellan vetenskaplig grund och beprövad 
erfarenhet och dess betydelse för yrkesutövningen (självvärdering del 1).  

Färdighet och förmåga  

• 	Visa fördjupad förmåga att kritiskt och självständigt tillvarata, systematisera och 
reflektera över egna och andras erfarenheter samt relevanta forskningsresultat för att 
därigenom bidra till utvecklingen av yrkesverksamheten och kunskapsutvecklingen 
inom ämnen, ämnesområden och ämnesdidaktik (självvärdering del 1 och 2).  

• 	Visa förmåga att tillämpa sådan didaktik och ämnesdidaktik inklusive metodik som 
krävs för undervisning och lärande inom det eller de ämnen som utbildningen avser 
och för den verksamhet i övrigt som utbildningen avser (självvärdering del 2).  

• 	Visa förmåga att självständigt och tillsammans med andra planera, genomföra, 
utvärdera och utveckla undervisning och den pedagogiska verksamheten i övrigt i 



syfte att på bästa sätt stimulera varje elevs lärande och utveckling (självvärdering del 1 
och 2).  

Värderingsförmåga och förhållningssätt  

Visa förmåga att i det pedagogiska arbetet göra bedömningar utifrån relevanta vetenskapliga, 
samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna, i 
synnerhet barnets rättigheter enligt barnkonventionen, samt en hållbar utveckling 
(självvärdering del 1).  

 

MHM	:	Förslag	till	beslut:	
Processen	på	ML	leds	av	utbildningschefen	som	ansvarar	för	självvärderingen	med	hjälp	av		
lärare	som	bistår	med	skrivande	och	korrekturläsning	av	ML´s	delar.	Lärarna	inom	UVK	
kommer	att	bistå	med	skrivandet	av	del	1	där	Anna	Houmann	får	det	övergripande	ansvaret.	
Del	2	kommer	att	skrivas	med	inkallade	ämnesexperter	och	Utbildningschef.	
Utbildningschefen	har	ansvaret	för	hela	självvärderingen	och	synkroniseringen	med	
ämneslärarutbildningen	i	Lund.	Inga	speciella	arbetsgrupper	tillsätts.	
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