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Musik, fördjupning för gymnasieskolans estetiska 
program 2, 30 hp 
Music, In-Depth Studies at the Upper Secondary School Arts Programme 2,  
30 credits 

 
Kurskod: FG1105 Utbildningsområde: Musik 
Huvudområde: Musik Högskolepoäng: 30 
Utbildningsnivå: Grundnivå Ämnesgrupp: MU1 
Giltig fr.o.m.: Ht 2012 Fördjupning: G1F 
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: 

• med konstnärlig säkerhet i eget gestaltningsarbete inom profilämnet exempli-
fiera uppförandepraxis för den profil studenten har valt, 

• uppvisa god kunskap om tekniska och praktiska förutsättningar för ensemble-
spelandets villkor, 

• genom eget gestaltningsarbete uppvisa goda kunskaper i biämnet, 
• göra skriftliga och muntliga reflektioner över sin egen kunskapsutveckling 

inom den profil studenten har valt, och relatera denna kunskap till yrkesrollen 
som musiklärare i gymnasieskolan, samt sätta detta i relation till gällande 
styrdokument för gymnasieskolan, 

• redogöra för barns och ungdomars förutsättningar att utveckla sitt musik-
utövande utifrån speltekniska, motoriska och samhälleliga förutsättningar, 

• visa förmåga att praktiskt omsätta musikmetodik till goda exempel på musik-
undervisning. 

 
 



  

Kursplan FG1105 

 
 

 
Adress: Valhallavägen 105, Box 27 711, 115 91 Stockholm  Telefon: 08-16 18 00  Fax: 08-664 14 24  E-post: info@kmh.se  URL: www.kmh.se 

 
Innehåll 
Kursen innehåller: 

• eget konstnärligt gestaltningsarbete inom studentens valda profil, bestående 
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 tillhörande 
prov:  

o Profilämne  

o Ämnesdidaktik  

o Biämne  

o Ensemble  

Under Biämne och Ensemble ska relevanta val ske i samverkan mellan institutions-
ledning, kursledning och student. 

Kurslitteratur och övriga läromedel 
Se aktuell kursguide.  

Behörighet 
Minst godkänt resultat på 15 hp från Musik, fördjupning mot gymnasieskolan  
estetiska program 1. 

Examination 
Examination sker genom spelprov inför betygsjury, förberedda muntliga och prak-
tiska redovisningar inför och med grupp, samt skriftliga och klingande inlämnings-
uppgifter. 

Betygsgrader 
Godkänd, Underkänd. 

 


