Kursplan FG8027

Ämnesdidaktik 2
Subject Didactics 2
Kurskod: FG8027

Högskolepoäng: 10

Huvudområde: Musik

Ämnesgrupp: MU1

Utbildningsnivå: Grundnivå

Fördjupning: G1F

Giltig fr.o.m.: Ht 2019

Ändringsuppgifter:

Beslutad av: UFN 2019:3 (2019-04-11)

Moduler:
• Redovisning A, ämnesdidaktik, 3,5 hp (1901)
• Övningsundervisning A, ämnesdidaktik, 1,5 hp (1902)
• Redovisning B, ämnesdidaktik, 3,5 hp (1903)
• Övningsundervisning B, ämnesdidaktik, 1,5 hp (1904)
Syfte
Kursen syftar till att studenten ska vidareutveckla kunskap i ämnesdidaktik och
metodik inom respektive fördjupningsprofil med inriktning på fortsättningsnivå.
Kursen ligger till grund för ämnesdidaktik på högre nivå.
Kursplanen är gemensam för samtliga fördjupningsprofiler inom
ämneslärarprogrammet.
Innehåll
Centralt innehåll i kursen är olika metoder och didaktiska perspektiv för att
undervisa på fortsättningsnivå, enskilt och i grupp beroende på fördjupningsprofil.
I kursen ges en allsidig kännedom om relevant undervisningsmaterial.
Kursen innehåller:
• seminarier,
• övningsundervisning och handledning,
• studier innefattande litteratur, repertoar samt digitala verktyg anpassat
efter fördjupningsprofil,
• framställning av eget undervisningsmaterial,
• praktisk tillämpning av kursmoment.
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Mål
Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:
Kunskap och förståelse
• redogöra för fortsättningsnivåns speciella problematik och specifika
förutsättningar,
• identifiera och redogöra för elevers utveckling och individuella behov,
Färdighet och förmåga
• planera och genomföra lektioner på såväl nybörjarnivå som
fortsättningsnivå och reflektera över dessa,
• lösa didaktiska problem utifrån självständiga reflektioner kring
undervisningssituationen,
• instruera och förebilda med god konstnärlig kvalitet utifrån ett
ergonomiskt förhållningssätt,
• utveckla sin undervisning utifrån observation och analys av egna och
andras lektioner,
• uppvisa god kommunikation med elever,
• producera eget undervisningsmaterial utifrån elevers behov och
färdigheter,
Värderingsförmåga och förhållningssätt
• reflektera över sin egen och sina elevers kunskapsutveckling, relatera
denna kunskap till yrkesrollen som musiklärare,
• kritiskt och reflekterande förhålla sig till sin egen och andras undervisning
utifrån observation och analys.
Kurslitteratur och övriga läromedel
Se aktuell kursguide.
Behörighet
Godkända kurser Ämnesdidaktik 1 (FG8007) och MU fördjupningskurs (FG8003,
FG8004, FG8005, FG8006, FG8011) beroende på vald profil.
Examination
Kursen examineras genom:
• undervisningsprov inför betygsjury,
• muntliga, skriftliga, klingande redovisningar och inlämningsuppgifter
under kursens gång,
• skriftlig reflekterande dokumentation av fullgjord övningsundervisning,
• aktivt deltagande i seminarier.
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Antal seminarier anges i kursguiden. Vid frånvaro från den obligatoriska
undervisningen kan studenten ges kompletteringsuppgifter istället.
Se aktuell kursguide för utförlig beskrivning av examinationsformerna.
Examinator har möjlighet att besluta om anpassad eller alternativ examination för
studenter med dokumenterad funktionsnedsättning.
Betygsgrader
Godkänd, Underkänd.

