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Skola som system och idé 2 - musiklärare

Kurskod: MUGL04
Kursens benämning: Skola som system och idé 2 - musiklärare

School as System and Idea - Music Education
Högskolepoäng: 7.5
Utbildningsnivå: Grundnivå
Successiv
fördjupning:

Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
(G1F)

Huvudområde:

Beslut om fastställande
Kursplanen är fastställd av Lärarutbildningsnämnden 2017-03-02 och gäller från höstterminen 2017
vid Karlstads universitet.

Behörighetskrav
En B, Sh A

Lärandemål
Kursens syfte är att studenten utvecklar grundläggande kunskaper om skolans värdegrund samt
läroplansteoretiska och pedagogisk-didaktiska perspektiv på svensk skola över tid med särskilt
beaktande av det musikpedagogisk-didaktiska utbildningsområdet.

Efter genomgången kurs skall studenten kunna:
1. redogöra för olika läroplansteoretiska perspektiv som använts för att analysera skolans verksamhet i
Sverige,
2. analysera några centrala pedagogisk-didaktiska perspektiv som präglat forskning om svensk skola
och läraryrket,
3. analysera och jämföra olika styrdokument om skolans värdegrund i Sverige samt
4. redogöra för pedagogiska-didaktiska och läroplansteoretiska perspektiv, satta i relation till skolans
värdegrund, inom det musikpedagogiska utbildningsområdet.

Innehåll
Med årskurs 7-9 i grundskolan samt gymnasieskolan i förgrunden och med en
musikpedagogisk-didaktisk inriktning innehåller kursen beskrivningar och problematiseringar av:
- läroplansteori med betoning på svensk läroplansforskning och hur den beskrivit svenska läroplaner
även om också "curriculumforskningens" mer vida syn på läroplanen kommer att beröras översiktligt
- pedagogisk-didaktiska forskningsperspektiv på skolan
- skolans värdegrund nationellt och lokalt ur ett intersektionellt perspektiv
- läroplansteoretiska och pedagogisk-didaktiska perspektiv inom det musikpedagogiska
utbildningsområdet historiskt och fram till idag



- inom kursen belyses också estetiska uttrycksformer

Kurslitteratur och övriga läromedel
Se separat dokument.

Examination
Samtliga mål examineras genom skriftliga individuella inlämningsuppgifter och seminarier.
För bedömningen skall underlaget vara sådant att individuella prestationer kan särskiljas.

Betyg
Kursen bedöms med någon av betygsgraderna Väl godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U).
För internationella studenter tolkas de svenska betygen till den internationella ECTS-skalan.

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
Regler för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Karlstads universitet reglerar studenters
och anställdas skyldigheter och rättigheter.
Kursen utgör en del av utbildningsvetenskaplig kärna och ingår i Musiklärarprogrammet
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