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Policydokument och protokoll, bilagor 7a-7b

Genomlysning och eventuella justeringar. Förslag till
beslut: enligt bilagor.

B e t ings / t ermins pr o t o ko I I :
Ordfilrande ftiredragande. Diskussion bland annat om
viktning mellan att fÌirdighetsmål har tregradig
betygsskala medan övriga mål endast är tvågradiga.

Ett protokoll per termin/kurs och endast i
instrumentalstudier.

Dokumentet är avsett som ett internt dokument, ej
offentlig handling.

Beslut: UN beslutar aII anta protokollet. UN ger
utbildningsledningen delegation att göra redaktionella
ftirändringar samt att besluta hur protokollen ska
hanteras och hur de ska finnas tillgängliga. UN ser
gärna alt en instruktion til lfogas protokol let.

Nr
$

Arende, föredragande, bilagor Förslag till beslut etc.

I Mötets öppnande Ordftjrande öppnade mötet och hälsade alla
välkomna.

2 Justeringsperson Till justeringsperson utsågs Eva Lundgren.

J Fastställande av dagordning. Dagordningen fastställdes

4 Föregående protokoll Musiker- och
kyrkomusikerutbildningarnas utbildningsnämnd.
https ://tinyurl. com/wo8pogl

Protokollet lades till handlingarna.

5 Föregående protokoll lnstitutionsstyrelsen Protokoll från senaste mötet, 191204, ännu ej
justerat.



Arbetsgruppen ges i uppdrag att formulera denna.

P r ot oko I l, ex am ens kons er t er (kandidat o c h m as t e r)
Protokollen har numera en tregradig betygsskala,
vilket är en redaktionell ftirändring från tidigare.

Beslut: UN beslutar att anta protokollen.

7 Information/m edde landen/diskuss ion

Strategiskt arbeÍe 2019 120

Planerad revidering av utbildningsplan och
kursplaner, Folk- & världsmusik
Nyheter från MU/KY-kansliet

Strategish arbete 2019/20: Arbetet med åtgärder
baserade på MusiQues utvärdering fortsätter under
ledning av en arbetsgrupp bestående av Mattias
Hjorth, Hans Hellsten och Berth Lideberg. Kort
uppdatering om nyheter i arbetet, bland annat
diskuterades möjlighetema med den kommande
låirplattformen Canvas, som ska tas i drift
höstterminen 2021.

Ut b i I dnings I e darna r e do gör för pl an e r ad r ev i d e r in g
av utbildningsplan och kursplaner, Folk- &
vcirldsmusik: justering av kurs i Musik och samhälle.

Kursansvarig vill även att utbildningen ska ges på

både svenska och engelska.

Nyheter från MU/KY-kans liet: Bjöm Elmgren har
avslutat sin anställning vid MU/I(Y-kansliet: Johan
Antoni har tillsvidareanställts som projektledare fiir
Musikhögskolans symfoniorkester.

Rebecka Lassbo jobbar 80/o som utbildnings-
koordinator från 1/1 fram till sommaren, vanligen
tisdagar till fredagar. Alvi Joensen vikarierar pã20Yo,
vanligen på måndagar.

I Studeranderepresentantema informerar Studeranderepresentanter lämnar ärenden vid
kommande beredningsmöten.

9 Jämlikhet och arbetsmilj öfrågor.

10 Övriga ärenden.

11 Mötets avslutande

Vid protokollet Justeras

J1'1'rb

Ola Elleström Mattias Hjorth Eva Lundgren



	 1	

                  Musikerutbildningen, grundnivå

                  
 
Bedömningsprotokoll (kandidat) för examenskonsert 
 
Student:_____________________________________________ Datum:___________________
                 
 
Examenskonserten är den samtidiga examinationen av två kurser: 
• Klingande del, 5.5 hp, av kursen Examensarbete 2, MUUK3, 7.5 hp   
• Instrumentalstudier 6, MUUD25/MUUE65/MUUE71/MUUE77/ MUUE83/MUUE89/MUUJ15/MUUF15, 

7.5 hp 
 

Protokollet används även för avslutande examination inom inriktningen Kyrkomusik i de fall studenten gör 
en examenskonsert i Orgelinterpretation. 
  
Som hjälp för bedömningen av måluppfyllelsen ges exempel på bedömningskriterier för varje mål. Alla 
kursmålen måste vara Väl uppnådda, Uppnådda eller markerade som Ej relevanta/Examineras i annat 
sammanhang för att kursdelen skall kunna ges betyget Godkänd eller Väl godkänd. Observera att endast 
två kursmål kan bedömas som Väl uppnådda och att det därför är bedömningen av dessa måls 
uppfyllande som avgör om kursdelen som helhet skall ges betyget Godkänd eller Väl godkänd. 
Examensarbetets reflekterande del kan enbart ges betygen Godkänd eller Underkänd och samlingsbetyget 
för Examensarbetet blir därför Väl godkänd enbart om den klingande kursdelen har fått detta betyg och 
den reflekterande delen inte har fått betyget Underkänd.  
 
 
 
 
Kunskap och förståelse   
 
Studenten skall efter avslutad kurs uppvisa ett väl utvecklat hantverkskunnande. (Teknik, 
klangbehärskning) 
 
Studenten kan till exempel uppnå målet genom att 
• visa teknik och klangbehärskning på god nivå. 
• ge lyssnare en sådant intryck av behärskning att denne inte längre aktivt bedömer musicerandets 

tekniska sidor 
 
¨ Målet uppnått ¨ Målet ej uppnått    
 
Kommentar:  
 
 
 
Studenten skall efter avslutad kurs i sitt musicerande/musikskapande visa en väl utvecklad förståelse för 
den aktuella repertoarens stil och uttryck. (Stilkänsla) 
 
Studenten kan till exempel uppnå målet genom att 
• visa medvetenhet om tradition eller genre vad gäller rytmik, frasering, artikulation, ornamentik eller 

klangbehandling 
 
¨ Målet uppnått ¨ Målet ej uppnått    
 
Kommentar:  
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Studenten skall efter avslutad kurs ha erfarenhet av metod och processer samt fördjupning inom 
huvudområdet för sitt musicerande/musikskapande. (Metodkunskap) 
 
Studenten kan till exempel uppnå målet genom att 
• i sitt musicerande visa prov på sådan behärskning som förutsätter ett metodiskt instuderingsarbete 
• i sitt musicerande visa prov på sådan närvaro som förutsätter ett metodiskt arbete med psykologiska, 

praktiska och kommunikationsmässiga aspekter av musicerade. 
 
¨ Målet uppnått ¨ Målet ej uppnått        
 
Kommentar:  
 
 
 
 
Färdighet och förmåga 
  
Studenten skall efter avslutad kurs visa förmåga att beskriva, analysera och tolka form, teknik och 
innehåll. 
. 
Studenten kan till exempel uppnå målet genom att 
• i sitt musicerande visa medvetenhet om form och struktur 
• i sitt musicerande ha inarbetat tekniska lösningar som samtidigt är konstnärligt relevanta 
• i sitt musicerande visa medvetenhet om musikalisk karaktär och psykologiskt uttryck 

 
¨ Målet uppnått ¨ Målet ej uppnått  ¨ Examineras i annat sammanhang    
 
Kommentar:  
 
 
 
Studenten skall efter avslutad kurs visa förmåga till kritisk reflektion över sitt eget konstnärliga 
förhållningssätt inom en vidare konstnärlig kontext. 
 
Studenten kan till exempel uppnå målet genom att 
• välja sådana konstnärliga lösningar som tydligt avgränsar sig från eller ansluter sig till professionell 

tradition eller personlig vana 
• välja sådan musik eller kombination av musik som tydligt avgränsar sig från eller ansluter sig till 

professionell tradition eller personlig vana 
 
¨ Målet väl uppnått  ¨ Målet uppnått ¨ Målet ej uppnått    
 
Kommentar:  
 
 
 
Studenten skall efter avslutad kurs visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen självständigt 
skapa, förverkliga och uttrycka egna idéer. 
 
Studenten kan till exempel uppnå målet genom att 
• visa tydlighet, emotionell kraft och självständighet i projektdesign: gestaltningsform, musikval 
• visa tydlighet, emotionell kraft och självständighet i musikaliskt uttryck och konstnärlig gestaltning 

 
¨ Målet väl uppnått  ¨ Målet uppnått ¨ Målet ej uppnått    
 
Kommentar:  
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Studenten skall efter avslutad kurs kunna identifiera, formulera och lösa konstnärliga och 
gestaltningsmässiga problem. 
 
Studenten kan till exempel uppnå målet genom att 
• visa koherens mellan konstnärlig idé och redskapen att gestalta den: 

instrumentbehärskning/kompositoriskt hantverk, genreförtrogenhet (stilkänsla) och scennärvaro. 
• visa koherens mellan konstnärlig idé och praktiska förutsättningar (lokal, teknik, tid, medarbetare) 
• visa säkerhet och mognad i musikaliskt uttryck och konstnärlig gestaltning (funktion av 

medelbehärskning, planeringsförmåga och processkontroll) 
 
¨ Målet väl uppnått  ¨ Målet uppnått ¨ Målet ej uppnått    
 
Kommentar:  
 
 
 
Studenten skall efter avslutad kurs visa förmåga att muntligt och skriftligt eller på annat sätt redogöra för 
och diskutera sin verksamhet och konstnärliga frågeställningar.  
 
¨ Målet uppnått ¨ Målet ej uppnått  ¨ Examineras i annat sammanhang    

 
Studenten kan till exempel uppnå målet genom att 
• visa förmåga att kommunicera med en publik genom talat och/eller skriftligt ord. 

 
Kommentar:  
 
 
 
Studenten skall efter avslutad kurs kunna genomföra konstnärliga uppgifter inom givna tidsramar. 
 
Studenten kan till exempel uppnå målet genom att 
• genomföra den gestaltande delen med tydlig och adekvat organisation och ansvarsfördelning  
• med tydlighet, dialog och flexibilitet kunna samverka med övriga projektdeltagare. 
• visa förmåga till snabb situationsanpassning om behov uppstår (i musicerande, talande eller 

agerande) 
 
¨ Målet uppnått ¨ Målet ej uppnått  ¨ Examineras i annat sammanhang 
 
Kommentar:  
 
 
 
 
Värderingsförmåga och förhållningssätt 
 
Studenten skall efter avslutad kurs visa god förmåga till samarbete med andra konstutövare. 
 
Studenten kan till exempel uppnå målet genom att 
• genomföra examenskonserten med tydlig och adekvat organisation och ansvarsfördelning  
• med tydlighet, dialog och flexibilitet samverka med övriga medverkande. 
• visa förmåga till snabb situationsanpassning om behov uppstår (i musicerande, talande eller 

agerande) 
 
¨ Målet uppnått ¨ Målet ej uppnått  ¨ Examineras i annat sammanhang 
 
Kommentar:  
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Examenskonserten ges följande betyg:  
 
¨Väl godkänd  ¨  Godkänd   ¨  Underkänd 
 
 
Sammanfattande kommentar: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Underskrifter: 
 
 
____________________________ ____________________________ 
Examinator    Examinators signatur 
 
 
____________________________ ____________________________ 
Medbedömare 1  Medbedömares signatur 
 
 
____________________________ ____________________________ 
Medbedömare 2  Medbedömares signatur 
 
 
____________________________ ____________________________ 
Extern bedömare  Extern bedömares signatur 
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Musikerutbildningen, grundnivå. 

 

 

Bedömningsprotokoll för examination av kursen  

Instrumentalstudier 4, MUUD13. 
 

Student Instrument Datum 

Nilsson, Pähr Nyckelharpa 2020-06-01 

                  
Alla kursmål måste vara Väl uppnådda, Uppnådda eller markerade som Ej relevanta/Examineras i annat 

sammanhang för att kursdelen skall kunna ges betyget Godkänd eller Väl godkänd. Observera att endast två 

kursmål kan bedömas som Väl uppnådda och att det därför är bedömningen av dessa måls uppfyllande som 

avgör om kursdelen som helhet skall ges betyget Godkänd eller Väl godkänd.  

 

 

Kunskap och förståelse   
Studenten skall efter avslutad kurs uppvisa ett utvecklat hantverkskunnande.  

(Teknik, klangbehärskning) 
 
 Målet uppnått  Målet ej uppnått    

 

 

Studenten skall efter avslutad kurs i sitt musicerande/musikskapande visa en utvecklad 

förståelse för den aktuella repertoarens stil och uttryck. (Stilkänsla) 
 
 Målet uppnått  Målet ej uppnått    

 

 

Färdighet och förmåga 
Studenten skall efter avslutad kurs visa förmåga till kritisk reflektion över sitt eget 

konstnärliga förhållningssätt. (Gestaltningsförmåga, konstnärligt uttryck) 
 
 Målet väl uppnått   Målet uppnått  Målet ej uppnått  

    

Studenten skall efter avslutad kurs visa förmåga självständigt skapa, förverkliga och uttrycka 

egna idéer.  (Gestaltningsförmåga, konstnärligt uttryck) 

 Målet väl uppnått   Målet uppnått  Målet ej uppnått    

 

 

Värderingsförmåga och förhållningssätt 
 

Studenten skall efter avslutad kurs visa förmåga till konstruktiv dialog med andra 

konstutövare. (Konstnärligt omdöme, samspelsförmåga) 
 
 Målet uppnått  Målet ej uppnått   Examineras i annat sammanhang 
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Kursen ges följande betyg: 

 

Väl godkänd   Godkänd     Underkänd 

 

Sammanfattande kommentar: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Examinator:  

 

Examinators signatur: 

 

 

 

Medbedömare 1: 

 

Medbedömares signatur: 

 

 

 

Medbedömare 2: 

 

Medbedömares signatur: 

 

 

 

Extern bedömare: 

 

Extern bedömares signatur: 
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