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Spel, sång och ensemble 3, 15 högskolepoäng  
Playing, Singing and Ensemble 3, 15 credits  

 
Kurskod: FG1302 Utbildningsområde: Musik 
Huvudområde: Musik Högskolepoäng: 15 
Utbildningsnivå: Avancerad nivå Ämnesgrupp: MU1 
Giltig fr.o.m.: Vt 2015 Fördjupning: AXX 
Beslutad av: UFN:s ordförande  
2014-11-12 

Ändringsuppgifter: 

     

 

 Eventuell Oden-kod: – 

 
Prov och provkoder: 

• Konstnärligt gestaltande prov, 10 hp (1001) 

• Skriftliga inlämningsuppgifter, 5 hp (1002) 

 
Mål 
Efter genomgången kurs förväntas studenten: 

• musicera i olika genrer, t.ex. populärmusik, västerländsk konstmusik, 
svensk folkmusik och jazz,  

• visa väsentligt fördjupade kunskaper och färdigheter inom någon musika-
lisk genre och instrument, 

• visa förmåga att självständigt och tillsammans med andra integrera sitt 
andraämne i planering, genomförande, utvärdering och utveckling av såväl 
eget musicerande som musikundervisning och pedagogisk verksamhet, 

• självständigt kunna redogöra för ämnesdidaktiska diskussioner och val 
med insikt om aktuell forskning och utvecklingsarbete inom området.  

 
Innehåll 
Kursen innebär väsentligt fördjupat arbete både med färdighetsträning och ledar-
skapsförmåga, samt breddning och fördjupning vad gäller genre, samt integrering 
av sitt andraämne i kursens olika aktiviteter.  
 
Kursen utgår från gruppundervisning där studenterna förväntas redovisa och  
reflektera tillsammans över både sin egen och sina medstudenters musikaliska 
processer och kunskapsutveckling. 
 
Innehållet i kursen fokuserar på fördjupade studier i: 

• sång, 
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• piano, 

• gitarr, 

• ensemblespel, 

• musikaliskt ledarskap med fokus på olika typer av klassrumsensemble. 

 
Kurslitteratur och övriga läromedel 
Se aktuell kursguide.  
 
Behörighet 
Antagen till Ämneslärarprogram med inriktning mot gymnasieskolan, 300-330 hp 
vid KMH samt godkänd kurs ”Spel, sång och ensemble 2” (FG1293). 
 
Examination  
Kursen examineras genom: 

• konstnärligt gestaltande prov, 

• skriftliga inlämningsuppgifter.  

Betygsgrader 
Godkänd, Underkänd.  


