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Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
l

l

med utgångspunkt i aktuell forskning samt pedagogisk och musikpedagogisk teori
värdera musikdidaktiska ställningstaganden,
reflektera över och kritiskt granska forskning, teorier och metoder med relevans
för grundskolans musikundervisning.

Delkurs 1. Musikalisk grundkurs IV, 7,5 hp
Efter avslutad delkurs ska den studerande kunna:
l

l

l

l
l

l
l

individuellt musicera vokalt samt på elbas, slagverk, klaviatur och/eller gitarr i
olika genrer på nivå 2*,
i samspel anpassa sitt musicerande på röst, melodi, bas, ackordinstrument och
slagverk,
redogöra för forskning om bedömning för lärande samt i formativt syfte och med
ämnesrelevant vokabulär formulera konstruktiv själv och kamratbedömning av
musicerande,
transponera stämmor på bas, melodi och ackordinstrument,
i musicerande och musikskapande praktisera kunnande i musikteori och gehör
samt tillämpa och värdera musikalisk form och struktur i olika musikaliska
sammanhang på nivå 2*,
leda och repetera ensemblemusicerande,
använda digitala verktyg för notation i arrangering och musikaliskt skapande på

l
l

l
l

ämnesrelevant vokabulär formulera konstruktiv själv och kamratbedömning av
musicerande,
transponera stämmor på bas, melodi och ackordinstrument,
i musicerande och musikskapande praktisera kunnande i musikteori och gehör
samt tillämpa och värdera musikalisk form och struktur i olika musikaliska
sammanhang på nivå 2*,
leda och repetera ensemblemusicerande,
använda digitala verktyg för notation i arrangering och musikaliskt skapande på
nivå 2*.

Delkurs 2: Musikalisk fortsättningskurs I, 7,5 hp
Efter avslutad delkurs ska den studerande kunna:
l

l

l

l
l

individuellt musicera på nivå 3* på ett av instrumenten röst, klaviatur, gitarr, elbas
och slagverk samt på nivå 2* på de övriga instrumenten,
i samspel anpassa sitt musicerande på röst, melodi, bas, ackordinstrument och
slagverk i olika genrer,
med utgångspunkt i en notbild tillägna sig musikens innehåll, form och struktur
som grund för en motiverad interpretation,
leda och repetera ensemblemusicerande,
använda musikteknologi för scenframträdande, dokumentation och
musikskapande.

Delkurs 3. Självständigt arbete i musikpedagogik, 15 hp
Efter avslutad delkurs förväntas den studerande kunna:
l

l

l
l
l

diskutera teoretiska perspektivs och forskningsmetoders relevans och
användbarhet i relation till specifika musikpedagogiska forskningssyften och
frågeställningar,
identifiera och formulera problemställningar av relevans för vidare forskning och
för yrkesverksamheten,
producera ett självständigt arbete som är väldisponerat och språkligt korrekt,
försvara sitt självständiga arbete med sakliga och relevanta argument,
konstruktivt och kritiskt granska annat motsvarande självständigt arbete samt
kommunicera såväl dess förtjänster som dess brister.

(*Kunnighetsnivå 15 definieras i studiehandledning.)

Innehåll
Kursen består av tre delkurser.
Delkurs 1 Musikalisk grundkurs IV 7,5 högskolepoäng
Delkursen innehåller följande moment:
l
l
l
l

l
l
l

klaviatur och gitarr i flera genrer (individuellt musicerande),
elbas och slagverk i flera genrer (individuellt musicerande),
sång i flera genrer och scenisk beredskap (individuellt musicerande),
beskrivning och bedömning av eget och andras musicerande,
ensemblemusicerande i olika musikaliska former och genrer,
ensembleledning och dirigering,
musikteori, gehörslära, komposition och formanalys,
digitala verktyg.

Delkurs 2 Musikalisk fortsättningskurs I 7,5 högskolepoäng
Delkursen innehåller följande moment:
l

l
l
l
l

Musicera individuellt och i ensemble i flera genrer på instrumenten röst, klaviatur,
gitarr, elbas eller slagverk.
Musikalisk interpretation utifrån en notbild.
Gehörslära och musikteori.
Ensembleledning.
Musikteknologi på scen och i klassrummet.

l

l
l
l
l

Musicera individuellt och i ensemble i flera genrer på instrumenten röst, klaviatur,
gitarr, elbas eller slagverk.
Musikalisk interpretation utifrån en notbild.
Gehörslära och musikteori.
Ensembleledning.
Musikteknologi på scen och i klassrummet.

Delkurs 3 Självständigt arbete i musikpedagogik 15 högskolepoäng
Delkursen innehåller följande moment:
l
l

l
l

l

teorier och metoder med relevans för musikpedagogisk forskning,
sökning, värdering och referat av forskning med relevans för det egna
forskningsarbetet,
kritiskt och konstruktivt deltagande i medstudenters forskningsprocess,
planering, genomförande samt skriftlig redovisning och muntligt försvar av ett
självständigt forskningsarbete,
referat och kritisk granskning av ett självständigt arbete.

Undervisningsformer
Undervisningen bygger på de studerandes aktiva medverkan individuellt och i grupp.
Undervisningen består av föreläsningar, färdighetsstudier, praktiska tillämpningar,
litteraturstudier, tematiska/projektinriktade studier och seminarier.

Examination
Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.
Delkurs ett och två examineras genom undervisningsuppgifter, skriftliga och muntliga
tentamina samt uppspelning individuellt och i ensemble. Delkurs tre examineras skriftlig
genom redovisning av självständigt forskningsarbete och muntligt vid försvar av eget och
opponering på annans självständiga arbete.
För betyget Godkänd ska kursens mål vara uppnådda. Betygskriterier för betyget Väl
godkänd meddelas skriftligen vid kursstart. För att erhålla betyget Väl godkänd på hela
kursen krävs betyget Väl godkänd på delkurs 3 samt betyget Väl godkänd på ytterligare
minst en delkurs.
Studerande som inte godkänts vid ordinarie examinationstillfälle ges möjlighet till
omexamination i enlighet med universitetets lokala regler.

Kursvärdering
Under kursens genomförande eller i nära anslutning till kursen genomförs en
kursvärdering. Resultat och analys av kursvärderingen ska återkopplas till de studenter
som genomfört kursen och de studenter som deltar vid nästa kurstillfälle.
Kursvärderingen genomförs anonymt. Kursvärderingen arkiveras enligt institutionens
bestämmelser.

Överlappning
Kursen kan inte ingå i en examen tillsammans med följande kurser som helt eller delvis
överlappar innehållet i denna kurs: Kursen överensstämmer/överlappar i delkurs 1 och 2
med delkurs 1 och 3 i 2MUÄ16.
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