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Musik, fördjupning för gymnasieskolans estetiska 
program 1, 30 hp 
Music, In-Depth Studies at the Upper Secondary School Arts Programme 1, 
30 credits 

	
Kurskod: FG1104 Utbildningsområde: Musik 
Huvudområde: Musik Högskolepoäng: 30 
Utbildningsnivå: Grundnivå Ämnesgrupp: MU1 
Giltig fr.o.m.: Ht 2012 Fördjupning: GXX 
Beslutad av: UFN 2012:2 (Per Capsulam) Senast ändrad:       
 Eventuell Oden-kod: – 

	
Prov och provkoder: 

• Profilämne – Konstnärligt gestaltande prov inför betygsjury, 10 hp (1001) 

• Ämnesdidaktik – Fullgjord övningsundervisning samt inlämnande av skrift-
liga uppgifter, 10 hp (1002) 

• Biämne – Konstnärligt gestaltande prov inför betygsjury, 5 hp (1003) 

• Ensemble – Konstnärligt gestaltande prov inför betygsjury, 5 hp (1004)	

	
Mål 
Efter avslutad kurs förväntas studenten: 

• genom eget gestaltningsarbete inom profilämnet exemplifiera uppförande-
praxis för den profil studenten har valt, 

• uppvisa god förmåga att sammusicera inom olika ensemblesituationer, 
• genom eget gestaltningsarbete uppvisa grundläggande kunskaper i biämnet, 
• uppvisa god självkännedom som förutsättning för att verka som en habil  

pedagog i gymnasieskolan, 
• utifrån kurslitteratur och egna erfarenheter referera till och reflektera kring 

olika begrepp inom musikalisk kunskapsutveckling, 
• visa förmåga att planera olika lektionsupplägg och reflektera över dessa, 

samt översiktligt beskriva olika svårigheter och möjligheter inom musik-
undervisning med barn och ungdomar.	
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Innehåll 
Kursen innehåller: 

• eget konstnärligt gestaltningsarbete inom studentens valda profil, bestå-
ende av färdighetsträning i profilämne, ensemble och biämne, samt 

• färdighetsträning och teoretiska studier i ämnesdidaktik inom studentens 
valda profil. 

	
Kursens innehåll relaterar sina aktiviteter till följande underrubriker med tillhö-
rande prov:  

o Profilämne  

o Ämnesdidaktik  

o Biämne  

o Ensemble  

Under Biämne och Ensemble ska relevanta val ske i samverkan mellan  
institutionsledning, kursledning och student. 

Kurslitteratur och övriga läromedel 
Se aktuell kursguide.  

Behörighet 
Antagen till Ämneslärarprogram med inriktning mot gymnasieskolan, 300-330 
hp med fördjupning inom någon av profilerna KMH-72100, KMH-72200,  
KMH-72300 eller KMH-72400.	

Examination 
Examination sker genom spelprov inför betygsjury, förberedda muntliga och 
praktiska redovisningar inför och med grupp, samt skriftliga och klingande in-
lämningsuppgifter.	

Betygsgrader 
Godkänd, Underkänd.  
	

	


