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Lärarutbildningsnämnden
Musik

Kursplan

Musik för grundlärare i årskurs 4-6

Kurskod: LPGVKM
Kursens benämning: Musik för grundlärare i årskurs 4-6

Music for Primary School 4-6
Högskolepoäng: 30
Utbildningsnivå: Grundnivå
Successiv fördjupning: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav (G1N)

Huvudområde:
MUK (Musik)

Beslut om fastställande
Kursplanen är fastställd av Lärarutbildningsnämnden 2017-09-04 och gäller från vårterminen 2018 vid
Karlstads universitet.

Behörighetskrav
Godkänd i kurserna LPGG01 och LPGG02.

Lärandemål
Efter avslutad kurs skall studenten kunna...
1.planera och motivera en lektionsserie för musik för årskurs 4-6 samt praktiskt genomföra en lektion
utifrån aktuell kursplan
2.iscensätta och möjliggöra kreativ musikundervisning utifrån olika didaktiska ställningstagande
3.beskriva och reflektera över bedömningsproblematik i relation till bedömningsforskning och aktuell
betygsskala
4.ackompanjera egen och andras sång i en flerackordslåt på piano eller gitarr
5.använda sig av estetiska lärprocesser där olika ämnen och konstformer i kombination med musik får
komma till uttryck
6.kunna arrangera och analysera enkla klassarrangemang
7.kritiskt granska musikens sammanhang och funktioner i relation till aktuella styrdokument
8.använda modern teknisk utrustning för dokumentation och musikskapande aktiviteter

Innehåll
-Musikdidaktik och rytmik - granskning av och reflektion över aktuella styrdokument och hur dessa
kan iscensättas i arbetssätt, metoder och strategier för musikundervisning i årskurs 4-6
-Bruksspel på piano eller gitarr
-Rösten som verktyg och instrument i musikundervisningen
-Kreativt musikskapande med praktiska genomgångar och reflektioner över olika didaktiska
överväganden
-Elementär musiklära i praktik och teori



-Digitala lärresurser i musikundervisningen

Kurslitteratur och övriga läromedel
Se separat dokument.

Examination
Mål 1-2 examineras dels genom en skriftlig individuell inlämningsuppgift, dels genom individuella,
praktiska musikundervisningsmoment
Mål 3 examineras med skriftlig individuell inlämningsuppgift
Mål 4 examineras individuellt genom en musikaliskt gestaltad redovisning
Mål 5 examineras i grupp genom en musikaliskt gestaltad redovisning
Mål 6 och 8 examineras dels klingande och gestaltande i grupp, dels genom en skriftlig individuell
inlämningsuppgift
Mål 7 examineras muntligt, individuellt vid ett seminarium.

För bedömningen skall underlaget vara sådant att individuella prestationer kan särskiljas

Betyg
Kursen bedöms enligt betygsskalan Väl godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U).

Kvalitetsuppföljning
Under och efter kursen sker en uppföljning av måluppfyllelse och förutsättningar för lärande i kursen.
Dess främsta syfte är att bidra till förbättringar. Studenternas erfarenheter och synpunkter är ett av
underlagen för granskningen, och inhämtas i enlighet med gällande regelverk. Studenterna informeras
om resultaten och eventuella beslut om åtgärder.

Kursbevis
Kursbevis utfärdas på begäran.

Övrigt
Gällande regler för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Karlstads universitet reglerar
studenters och anställdas skyldigheter och rättigheter.
Studenten ska ha tillgång till piano eller gitarr
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