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Musikdidaktik, projektledning och entreprenörskap  
(variant för ämneslärare i musik med inriktning  
gymnasieskolan), 15 högskolepoäng  
Music Didactics, Project Management and Entrepreneurship (for Music  
Teachers in Upper Secondary School), 15 credits 

	
Kurskod: FG1288 Utbildningsområde: Musik 
Huvudområde: Musik Högskolepoäng: 15 
Utbildningsnivå: Grundnivå Ämnesgrupp: MU1 
Giltig fr.o.m.: Ht 2013 Fördjupning: G1F 
Beslutad av: ULU 2013-04-18 Ändringsuppgifter: UFA 2017-03-14  
 Eventuell Oden-kod:  

	
Prov och provkoder: 

• Skriftliga inlämningsuppgifter, 5 hp (1001) 
• Konstnärligt projektledningsprov, 7 hp (1002) 
• Opponering på projektplanering, 3 hp (1003) 

	
Mål 
Efter genomgången kurs förväntas studenten: 

• kunna konkretisera bedömningsgrunder för musikämnet i gymnasieskolan samt grund-
skolan utifrån gällande styrdokument, 

• kunna beskriva gymnasieelevers progression i musikämnet,  

• kunna redogöra skriftligt för gällande styrdokument för gymnasieskolan och diskutera 
dessa utifrån relevanta vetenskapliga teorier och texter inom pedagogik och musikpe-
dagogik, 

• utifrån tydliga mål och syften kunna leda ensembler i en skolsituation på ett lyhört och 
förtroget sätt,  

• kunna initiera, projektera och reflektera över förutsättningarna för ett större musikpe-
dagogiskt projekt i gymnasieskolan, samt presentera en projekt-beskrivning för detta 
samt opponera på medstudents arbete,  

• kunna visa förståelse för entreprenörskap inom musiklivet och dess förutsättningar, 

• kunna redogöra för olika frivilliga former för musikverksamhet och förutsättningar för 
dessa.  
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Innehåll 
Kursen innehåller följande:  

• styrdokument för musikämnet i gymnasieskolan med särskilt fokus på bedömning, 

• didaktiska perspektiv på gymnasieskolans musikundervisning, 

• entreprenörskap och olika former av frivillig musikverksamhet, 

• ensemblespel och ensembleledning, 

• projektledning och genomförande av projekt samt kritisk granskning av  
projektplaner.  

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 harmonilära”  
eller FG1201 ”Spel, sång och musikteori”. 

Examination 
Examination sker genom skriftliga inlämningsuppgifter, muntliga redovisningar samt 
konstnärligt projektledningsprov. 
Omfattning av examinationsuppgifter delges studenten senast vid kursstart. 
 

Betygsgrader 
Godkänd, Underkänd.	

	




