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Musik

Kursplan

Beslut om inrättande av kursen
Kursplanen är fastställd av Fakultetsnämnden vid Estetisk-filosofiska fakulteten, 2007-06-19 och gäller från
höstterminen 2007 vid Karlstads universitet.

Kurskod: MIGAS3
Specialisering 1, del 3, 7.5 hp
(Specialisation I, part III, 7.5 ECTS Credits)
Utbildningsnivå: grundnivå
Progression: A

Undervisningsspråk
Undervisningen sker i huvudsak på svenska.

Behörighetskrav
Godkänd i Specialisering 1, delkurs 1 och 2, 8 - 22,5 hp

Huvudområde
Musik Music

Kursens mål

Efter avslutad kurs förväntas den studerande ha tillägnat sig kunskap och förmåga att undervisa i sitt bifack i
olika skolsammanhang. Här ingår grundläggande kännedom om konstnärliga, metodiska och didaktiska
perspektiv samt repertoaröverblick och genrekunskap.

Kursens huvudsakliga innehåll

Delkurs 3
Bifack 4,5 hp
Metodik 1,5 hp
VFU 1,5 hp

Kurslitteraturlista och övriga läromedel

Se separat dokument.

Examination

Examination sker i form av bedömning av det aktiva deltagandet i undervisning, terminsuppspelningar,
skriftliga prov och övriga redovisningar i anslutning till kursen.

Examination enligt denna kursplan kan fullföljas ett år efter det att den ersatts med annan kursplan. Möjlighet
att examineras på nedlagd kurs ges vid två tillfällen under det första läsåret då kursen inte ges och därefter vid
ett tillfälle under det andra läsåret.



Antalet prov för att bli godkänd är begränsat till fem.

Betygsgrader

Kursen bedöms enligt betygsskalan Underkänd (U) eller Godkänd (G).s

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 med hjälp av skriftlig kursvärdering och/eller kursvärderingsdiskussioner.
Studenterna informeras om resultaten och eventuella beslut om åtgärder.

Kursbevis

Kursbevis erhålls på begäran av studenten.

Övrigt

Studenter som påbörjat en utbildning enligt den studieordning som började gälla 1993-07-01 skall fullfölja sina
studier enligt den kursplan respektive utbildningsplan de är antagna till.
Om de vid studiernas slut, vill få ut ett kursbevis eller examensbevis enligt den nya studieordningen, som träder
i kraft 2007-07-01, skall de prövas mot de kriterier som karaktäriserar denna studieordning.

Överlappning mellan kurser föreligger inte.

Regler för grundutbildningen vid Karlstads universitet reglerar studenters och anställdas skyldigheter och
rättigheter.

En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller del av en kurs har rätt att få en
annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det.
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