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Spel, sång och ensemble 1, 15 högskolepoäng  
Playing, Singing and Ensemble 1, 15 credits 

	
Kurskod: FG1285 Utbildningsområde: Musik 
Huvudområde: Musik Högskolepoäng: 15 
Utbildningsnivå: Grundnivå Ämnesgrupp: MU1 
Giltig fr.o.m.: Ht 2013 Fördjupning: G1F 
Beslutad av: ULU 2013-04-18 Ändringsuppgifter:  

Reviderad av UFN:s ordförande 2014:6 
UFA 2017-03-14  

 Eventuell Oden-kod:  

	
Prov och provkoder: 

• Konstnärligt gestaltande prov, 10 hp (1001) 
• Skriftliga inlämningsuppgifter, 5 hp (1002) 

	
Mål 
Efter genomgången kurs förväntas studenten: 

• med ett varierat musikaliskt uttryck kunna sjunga, spela piano och gitarr samt 
ackompanjera andras och sin egen sång, utifrån olika ackompanjemangs-
modeller noterade med både ackord och melodi,  

• kunna spela i ensemble på bas, trummor, elgitarr, keyboard och sång inom 
olika musikstilar, 

• visa för ensembler av varierande sättning och storlek adekvat färdighet i ge-
hör och harmonilära,  

• kunna redovisa kunskaper om pedagogiskt och musikaliskt ledarskap i en 
klassrumssituation,  

• ha byggt upp en musikrepertoar för musikundervisning, 

• visa förmåga att arrangera och harmonisera musikstycken i olika stilar, 

• i stora drag kunna redogöra för 1900-talets musikhistoria. 

Innehåll 
Kursen utgår från gruppundervisning där studenterna förväntas redovisa och reflek-
tera tillsammans över både sin egen och sina medstudenters musikaliska kunskapsut-
veckling. 
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Innehållet i kursen fokuserar på studier i: 

• sång 

• piano 

• gitarr 

• bas 

• trummor 

• ensemblespel 

• musikteori 

o praktiska gehörsövningar 

o harmonilära, harmonisering, arrangering 

• musikaliskt ledarskap med fokus på ensemble  

• musikhistoria 1900-tal. 

Kurslitteratur och övriga läromedel 
Se aktuell kursguide.  

Behörighet 
Antagen till Ämneslärarprogram med inriktning mot grundskolans år 7-9, 270 hp 
eller Ämneslärarprogram med inriktning mot gymnasieskolan, 300-330 hp vid 
KMH, samt betyget godkänt på kursen FG1080 ”Spel, sång och harmonilära”  
eller FG1201 ”Spel, sång och musikteori”.  

Examination 
Examination sker dels genom skriftliga prov, dels genom konstnärligt gestaltande 
prov inför jury.  
Omfattning av examinationsuppgifter delges studenten senast vid kursstart. 

 
Betygsgrader 
Godkänd, Underkänd.	

	


