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Sweden 

Kursplan: FG1128 

Kursplan 

Gehörsbaserad stråkmetodik, violin/viola  
Ear Training Based String Methodology, Violin/Viola 

Kurskod: FG1128  

Huvudområde: Musik 

Utbildningsnivå: Grundnivå 

Giltig fr.o.m.: Vt 2015 

Beslut: UFN:s ordförande 2014:30 

Utbildningsområde: Musik 

Högskolepoäng (hp): 5  
Ämnesgrupp: MU1 

Fördjupning: GXX 

Ändringsuppgifter: Revidering 
2022-09-08 (UFN 2022:9), 
gäller fr.o.m. Vt 2023.  

Moduler 
• Undervisningsprov, 3 hp (1001)
• Skriftliga inlämningsuppgifter, 2 hp (1002)

Innehåll 
Kursen innehåller följande: 

• spelteknik inriktad mot yngre åldrar,
• metodik för nybörjarundervisning yngre åldrar, i grupp och enskilt,
• instrumentkunskap,
• ergonomi i instrumentalspel,
• repertoarkännedom,
• undervisningspraktik med handledning,
• samtal och reflektion kring exempelvis föräldrars roll som del i barns

musikaliska utveckling.

Mål 
Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna: 

• bedriva undervisning utifrån gehörsbaserad nybörjarundervisning,
• planera och genomföra gruppundervisning baserad på en pedagogiskt

uppbyggd gemensam repertoar.
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Kurslitteratur och övriga läromedel 
Se aktuell kursguide. 

Behörighet 
Utöver grundläggande behörighet för högskolestudier på grundnivå krävs 
särskild behörighet enigt följande: Högskolestudier om minst 120 hp inom 
ämnesområdet musik innefattande instrumentstudier violin/viola.  

Urval 
Platserna fördelas med en tredjedel på grundval av betyg, en tredjedel på 
grundval av resultat från högskoleprovet, och en tredjedel på grundval av antal 
högskolepoäng i musik. 

Examination 
Kursen examineras genom: 

• undervisningsprov,  
• skriftlig rapport, skriftlig reflektion samt dokumentation av eget 

undervisningsmaterial, producerat under kursen. 
 

Se kursguiden för utförlig beskrivning av examinationsformerna. 

I särskilda fall, vid exempelvis sjukdom eller skada, kan vissa delar examineras 
genom särskild uppgift. Varje enskilt fall bedöms i samråd mellan ansvarig 
lärare och eventuella behandlare. 

Examinator har möjlighet att besluta om anpassad eller alternativ examination 
för studenter med dokumenterad funktionsnedsättning. 

Betygsgrader 
Betygssättningen sker enligt en målrelaterad två-gradig skala:  

U=Underkänd 
G=Godkänd  

De skriftliga betygskriterierna meddelas studenten vid kursstart. Målrelaterade 
betygskriterier är bindande, se aktuell kursguide. 

Övrigt 
 


