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Ensembleledning I 7,5 högskolepoäng
Ensemble Conducting I

Grundnivå, E0020G
Utbildningsnivå Fördjupningskod Betygsskala Ämne Ämnesgrupp (SCB)
Grundnivå G1F U G VG * Musik Musik

Behörighet
Grundläggande behörighet samt avklarat kursen Ensembleledning och körledning 1 (U0013G) 7,5 hp alternativt 
avklarat kursmoment Ensembleledning 2 hp i Det musikaliska hantverket 1 ( H0030G,F0246G) alternativt avklarat 
kursmoment Ensembleledning 2 hp i Musikalisk profil - Kyrkomusik 1 (G0019G) med minst godkänt resultat, 
alternativt konstnärlig kandidatexamen i musik, alternativt ämneslärarexamen i musik, eller motsvarande kunskaper.

Urval
Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.

Examinator
Petter Sundkvist

Mål/Förväntat studieresultat
Efter avslutad kurs ska studenten visa på  
- grundläggande förmåga att leda ensembler  
- grundläggande kunskaper i slagteknik, gestik och kroppsspråk samt att formulera och värdera dessa kunskaper i 
förhållande till den musikaliska gestaltningen

Kursinnehåll
Kör- och orkesterdirigering – i samråd med studenten kan kursen viktas mot endera inriktningen.  
Instudering av repertoar från olika tidsepoker  
Form-, text- och verkanalys  
Slagteknik och gestik

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå 
tekniska universitets hemsida.

Lektioner i grupp och individuell handledning.  
Praktiska dirigeringsövningar.  
Dirigering till pianist och dirigering av vokal ensemble samt deltagande som sångare.
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Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter 
vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.

Momentet kördirigering examineras genom att studenten dirigerar utvalda verk i konsert.

Momentet orkesterdirigering examineras genom att studenten dirigerar utvalda verk i klingande redovisning med 
pianist.

För betyget väl godkänd krävs att den studerande visat på god musikalisk och gestisk förmåga i de förelagda 
uppgifterna vid examination.    

Övrigt
Den student som inte personligen registrerat sig, eller kontaktat ETKS utbildningsadministration eduetks@ltu.se, 
under läsperiodens första tre dagar riskerar att förlora sin plats på kursen.Detta gäller även student med platsgaranti.

Litteratur. Gäller från Höst 2022 Lp 1
Litteratur tillhandahålls av undervisande lärare vid kursstart.

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle (ETKS)

Moduler

Kod Benämning Betygsskala Hp Tillstånd Gäller 
från

Titel

0001 Fortlöpande redovisning U G# 6 Obligatorisk H14

0002 Slutredovisning U G VG * 1,5 Obligatorisk H14

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du 
behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om 
kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt 
LTU.

Revidering fastställd
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle 2022-02-11

Kursplanen fastställd
av Monica Johansson, prefekt vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2014-02-14
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