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Ensembleledning och arrangering, 15 högskole-
poäng  
Ensemble Conducting and Arranging, 15 credits 

 
Kurskod: FG1295 Utbildningsområde: Musik 
Huvudområde: Musik Högskolepoäng: 15 
Utbildningsnivå: Avancerad nivå Ämnesgrupp: MU1 
Giltig fr.o.m.: Ht 2014 Fördjupning: AXX 
Beslutad av: ULU 2013-12-12 Senast ändrad:       
 Eventuell Oden-kod: – 

 
Prov och provkoder: 

• Praktiskt prov, 7,5 hp (1001) 

• Arrangeringsuppgift, 7,5 hp (1002) 

 
Mål 
Efter genomgången kurs förväntas studenten: 

• uppvisa god förmåga att leda ett repetitionsarbete med olika konstellationer 
av kör och instrumentensembler,  

• med god stilistisk säkerhet kunna leda och dirigera körer och instrumental-
ensembler, 

• visa god kunskap om olika musikinstruments förutsättningar och röstens 
förutsättning vad gäller notation samt möjligheter och svårigheter vid  
utövande, 

• visa god förmåga att skriva musikarrangemang för olika former av kör- 
och instrumentensembler, samt i olika svårighetsgrad för utövarna, 

• visa insikt om hur olika musikarrangemangs tekniska svårigheter kan på-
verka det klingande och konstnärliga resultatet samt kunna bearbeta och 
anpassa arrangemang för att möjliggöra ett gott klingande och konstnärligt 
resultat.  

 
Innehåll 
Kursen innebär studier inom musikarrangering och praktiska övningar, där studen-
ternas arrangemang realiseras i olika former av ensemblekonstellationer. Studen-
tens studier inom ensembleledning praktiseras i dessa projekt där studenterna re-
flekterar över både egna och andras arrangemang, samt egna och andras förmåga 
att leda och dirigera. 
Innehållet i kursen fokuserar på fördjupade studier i: 
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• Kör- och instrumentalensembleledning 

• Ledarskap, repetitionsarbete 

• Musikteori med fokus på arrangering 

• Arrangering 

• Röstkännedom och instrumentkännedom 

 
Kursen ges på svenska. 
 
Kurslitteratur och övriga läromedel: 
Se aktuell kursguide.  
 
Behörighet 
Antagen till Ämneslärarprogram med inriktning mot gymnasieskolan, 300-330 hp 
vid KMH. 
 
Examination  
Kursen examineras genom: 

• praktiskt gestaltande prov, 

• arrangeringsuppgift. 

 
Betygsgrader 
Godkänd, Underkänd.  

 


