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Kursplan

Beslut om inrättande av kursen
Kursplanen är fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, 2014-09-26
och gäller från höstterminen 2014 vid Karlstads universitet.

Kurskod: MIGDK2
Musik i klass: årskurs 7-9, 30.0 hp
(Music in Lower Secondary Education, 30.0 ECTS Credits)
Utbildningsnivå: grundnivå
Successiv fördjupning: G1F (Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav)

Undervisningsspråk
Svenska

Behörighetskrav
Pedagogik, Pedagogiskt arbete, Utbildningsvetenskap, 30 hp eller motsvarande.

Huvudområde

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall studenten kunna

1. beskriva och motivera didaktiska val i relation till musikdidaktisk forskning och för musikämnet aktuella
styrdokument i grundskolan,
2. beskriva och reflektera över bedömningsproblematik i relation till bedömningsforskning och aktuell
betygsskala,
3. redogöra för och kritiskt granska hur IKT (informations- och kommunikationsteknik) kan användas i
grundskolans musikundervisning årskurs 7-9 samt praktisera valda exempel,
4. sjunga och ackompanjera sig själv på piano eller gitarr inför en grupp,
5. spela och förevisa spel på instrument i en kompgrupp,
6. planera en lektionsserie för musik i klass åk 7-9, redogöra för och motivera valen i gjord planering samt
genomföra några av de planerade lektionerna,
7. redogöra för och leda musikskapande moment utifrån andra konstformer i en klassrumssituation och
8. visa exempel på hur man kan använda digitala verktyg i musikundervisning årskurs 7-9.

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursen består av 2 delkurser med ett huvudsakligt innehåll i form av:

Delkurs 1 � Musik, didaktik och musikskapande (15 hp)
- planering, utvärdering och bedömning av musikundervisning enligt aktuell läroplan och betygsskala
- orientering i världens musikutbud: påverkan, mål och medel, genus samt kulturella och historiska aspekter
- musikämnets mångkulturella roll i skolan
- elevers musikkonsumtion i undervisning



- barn med behov av särskilt stöd i musikundervisning
- kreativa övningar för att inspirera elevers skapande i musik
- didaktik i teori och praktik i skapandeprocessen

Delkurs 2 � Musicerande, didaktik och digitala verktyg (15 hp)
- eget musicerande på ackord-, kompgruppsinstrument och sång
- didaktiskt perspektiv på samt metoder kring musicerande i grupp
- IKT (Informations- och kommunikationsteknik) i lärprocessen
- musikskapande med digitala verktyg
- färdighetsträning i användande av teknisk utrustning relevant för klassrumsundervisning i musik årskurs 7-9

Undervisningen sker främst genom gruppundervisning, föreläsningar och seminarier.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Se separat dokument.

Examination

Mål 1-2 examineras muntligt i grupp samt genom en individuell inlämningsuppgift.
Mål 3 examineras muntligt, praktiskt i grupp samt genom en individuell inlämningsuppgift.
Mål 4-5 examineras praktiskt, klingande och gestaltande.
Mål 6-7 examineras praktiskt, muntligt, klingande i grupp samt genom en individuell inlämningsuppgift.
Mål 8 examineras praktiskt, muntligt klingande.
För bedömningen skall underlaget vara sådant att individuella prestationer kan särskiljas.

Betyg

Delkurserna bedöms enligt betygsskalan Väl godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U). För betyget Väl
godkänd på hel kurs krävs betyget Väl godkänd på 15 hp av kursens 30 hp.

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 utbildningsplan de är antagna till.

Om de vid studiernas slut vill få ut ett kursbevis eller examensbevis enligt den nya studieordningen, som trädde
i kraft 2007-07-01, skall de prövas mot de kriterier som karaktäriserar denna studieordning.

Regler för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Karlstads universitet reglerar studenters och
anställdas skyldigheter och rättigheter.
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