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Kurskod: MIGMB3
Kursens benämning: Musik med barn I

Music with Children I
Högskolepoäng: 7.5
Utbildningsnivå: Grundnivå
Successiv fördjupning: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav (G1N)

Huvudområde:

Beslut om fastställande
Kursplanen är fastställd av Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap 2015-03-13 och gäller
från höstterminen 2015 vid Karlstads universitet.

Behörighetskrav
Grundläggande behörighet

Lärandemål
Efter avslutad kurs skall studenten kunna
1. beskriva och reflektera över olika arbetssätt för att skapa en engagerande och meningsfull
musikverksamhet tillsammans med barn,
2. ackompanjera egen sång med enkla ackord på gitarr,
3. urskilja, formulera och lösa problem i arbetet med att leda ljudlekar och lära barn sjunga en sång
och
4. kritiskt reflektera över samt motivera val av ljud- och videodokumentation som hjälpmedel för
reflektion, bedömning, utvärdering och vidareutveckling av musikverksamheter.

Innehåll
I kursen behandlas olika perspektiv på barns musicerade genom praktisk tillämpning och bearbetning
av musikdidaktiska idéer och musikpedagogiska teorier.
Följande moment ingår i kursen:
- ackordspel på gitarr
- röstträning i tal och sång samt solosång i grupp
- rytmik som metod
- genomgång av temalektioner
- didaktiska perspektiv på och diskussioner kring arbete med lyssnarlekar, musikskapande med
rytminstrument samt hur sång, röst- och ljudlekar, musiktermer och enkelt melodispel kan läras och
ledas
- didaktiska perspektiv på små barns musicerande
- pedagogisk dokumentation och bedömning



Kurslitteratur och övriga läromedel
Se separat dokument.

Examination
Mål 1 examineras genom skriftlig individuell inlämningsuppgift.
Mål 2 examineras genom en individuell musikaliskt gestaltad redovisning.
Mål 3 examineras genom individuella, praktiska musikundervisningsmoment.
Mål 4 examineras dels genom muntliga individuella redovisningar vid obligatoriska seminarier, dels
genom en skriftlig individuell inlämningsuppgift.

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
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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