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Beslut om fastställande
Kursplanen är fastställd av Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap 2022-06-30 och
gäller från vårterminen 2023 vid Karlstads universitet.

Behörighetskrav
Grundläggande behörighet.

Lärandemål
Efter avslutad kurs skall studenten kunna
1. redogöra för grundläggande funktioner och användningsområden för teknisk utrustning i
musiksalen,
2. redogöra för hur en god ljudmiljö skapas i musiksalen,
3. använda grundläggande funktioner i ett webbaserat musikprogram, samt
4. jämföra och reflektera över hur olika tekniska hjälpmedel kan påverka
musikundervisningen.

Innehåll
Kursen behandlar hur musiklärare kan använda webbaserade musikprogram för att arbeta
med musikskapande i allt från förskoleklass till årskurs nio. I kursen behandlas också hur en



musiklärare kan hantera grundläggande tekniska hjälpmedel i en modern musiksal, såsom
PA-system, mikrofoner, kablar och elinstrument samt förstärkare. Studenterna får jämföra
grundskolans olika stadiers förutsättningar, det didaktiska innehållet och diskutera hur valen
av tekniska hjälpmedel kan anpassas för att utveckla lärandemiljön i klassrummet.
Studenterna tränar också sin förståelse för och sin kunskap i att skapa en god ljudmiljö i
musiksalen. 

Kurslitteratur och övriga läromedel
Se separat dokument.

Examination
Lärandemål 1 examineras genom individuella videoredovisningar.
Lärandemål 2 examineras genom individuella skriftliga inlämningsuppgifter.
Lärandemål 3 examineras genom individuella videoredovisningar.
Lärandemål 4 examineras genom en individuell skriftlig inlämningsuppgift vilken diskuteras i
seminarieform.

Om studenten har ett beslut från Karlstads universitet om riktat pedagogiskt stöd på grund
av dokumenterad funktionsnedsättning har examinator rätt att ge studenten en anpassad
examination eller att låta studenten genomföra examinationen på ett alternativt sätt.

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 behöver under kursens gång ha tillgång till egen hårdvara för IKT-kommunikation,
exempelvis en persondator med internetuppkoppling och webbkamera. Studenten behöver
också ha tillgång till tekniska hjälpmedel i en modern musiksal, såsom PA-system,
mikrofoner, kablar och elinstrument samt förstärkare.


