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Musikdidaktik, musik- och medieproduktion,  
15 högskolepoäng 
Music Didactics, Music and Media Production 

	
Kurskod: FG0083 Utbildningsområde: Musik 
Huvudområde: Musik Högskolepoäng: 15 
Utbildningsnivå: Grundnivå Ämnesgrupp: MU1 
Giltig fr.o.m.: Ht 2011 Fördjupning: G1F 
Beslutad av: LU 2011:1 Senast ändrad:  

ULU 2013-02-21 
UFA 2017-03-14  

 Eventuell Oden-kod:  

	
Prov och provkoder: 

• Praktiskt gestaltande gruppledningsprov, 4 hp (1001) 

• Inlämningsuppgift: lektionsplan, projektplan, pedagogisk portfölj, 4 hp 
(1002) 

• Skriftlig tentamen om styrdokument för musikämnet i det svenska skol-
väsendet, 4 hp (1003) 

• Praktisk redovisningsuppgift om digitala verktyg i musikundervisning,  
3 hp (1004)	

	
Mål 
Efter genomgången kurs förväntas studenten: 

• kunna planera och genomföra ett musikundervisningstillfälle utifrån en 
arbetsplan med tydliga syften och mål, 

• kunna musicera på trumset, elbas, elgitarr, piano/keyboard och sång 
samt  
planera och genomföra en konsert på dessa instrument, 

• kunna skriva en enkel projektbeskrivning för ett musikprojekt inom 
skolverksamhet, 

• ha påbörjat skapandet av en egen portfölj med lektionsupplägg och di-
daktiska reflektioner, 

• kunna arrangera för vokalensemble samt instudera och framföra  
arrangemang, 
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• kunna redogöra översiktligt för kursplaner i musik för såväl grund- som 
gymnasieskolan, samt visa grundläggande förståelse för progressionen i 
musikämnet, 

• visa förtrogenhet med digitala verktyg inom musikundervisning och pe-
dagogisk planering.	

Innehåll 
• Praktiska musikdidaktiska metoder 

o Grupp- och klassrumsmetodik 

o Rytmikmetodik 

o Lektions- och aktivitetsplanering 

o Portföljarbete 

o Pop/rock ensemblemetodik 

o Sång i grupp 

• Progression i musikämnet och bedömningsgrunder i grund- och gymna-
sieskolan 

• Praktiskt musicerande 

o Trumset, elbas, elgitarr, piano/keyboard och sång 

o Pop/rock ensemble 

• Projektplanering och -ledning 

• Dator och IT som musikaliska och pedagogiska verktyg	

Kurslitteratur och övriga läromedel 
Se aktuell kursguide.  

Behörighet 
Antagen till Ämneslärarprogram med inriktning mot grundskolans år 7-9, 270 
hp eller Ämneslärarprogram med inriktning mot gymnasieskolan, 300-330 hp 
vid KMH, samt betyget godkänt på kursen FG1080 ”Spel, sång och harmo-
nilära” eller FG1201 ”Spel, sång och musikteori”.  

Examination 
Examination sker genom skriftliga inlämningsuppgifter, förberedda muntliga, 
gestaltande och praktiska redovisningar inför och med grupp, samt aktivt delta-
gande vid seminarier.	
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Betygsgrader 
Godkänd, Underkänd.  

	


