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Instrumentalmetodik 2, 10 högskolepoäng 
Instrumental Methodology 2, 10 credits  

Utbildningsområde: Musik 
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Ämnesgrupp: MU1 
Fördjupning: G1N 

Kurskod: FG1122  
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Eventuell Oden-kod: MPS21202 

Prov och provkoder: 
• Instrumentalmetodik 2:1, 5hp (1001)
• Instrumentalmetodik 2:2, 5hp (1002)

Mål  
Efter genomgången kurs förväntas studenten: 

• kunna välja passande undervisningsmetod och undervisningsmaterial på
fortsättningsnivå utifrån elevens behov,

• kunna skapa eget undervisningsmaterial på fortsättningsnivå, beaktande
genrebredd och improvisation,

• kunna finna lösningar på didaktiska problem utifrån självständiga
reflektioner kring undervisningssituationen,

• kunna undervisa och förebilda instrumentspecifika tekniker och färdig-
heter på fortsättningsnivå, samt gestalta repertoar från olika genrer,

• visa förståelse och kunskap om fortsättningsstadiets speciella förutsätt-
ningar så som motivation, målsättning, mognad och engagemang,

• självständigt planera, förbereda och genomföra undervisning på fortsätt-
ningsnivå.

Innehåll  
Kursen innehåller följande: 

• metodik och didaktik om instrumentalelevers musikaliska kunskapsut-
veckling på fortsättningsnivå,

• repertoar och interpretation,
• övningsundervisning.

Kursen ges på svenska. 
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Kurslitteratur och övriga läromedel  
Calissendorf, M. (2005). ”Om man inte vill spela – då blir det jätte-
svårt” – En studie av en grupp förskolebarns musikaliska lärande i 
fiolspel, (Örebro Studies in Music Education) [Doktorsavhandling] Öre-
bro: Örebro Universitet, Musikhögskolan. 

Frostensson, C. (2003). Lust och glädje. [Rapport] Stockholm: Kultur-
förvaltningen. 

Miles, T. R. (2008). Music and Dyslexia. Chichester: John Wiley & 
Sons Ltd. 

 
Instrumentspecifik kurslitteratur tillkommer efter val i samråd mellan 
student och lärare.  
Instrumentspecifik kurslitteratur meddelas vid kursstart.  

 
Behörighet  
Antagen till programstudier vid KMH samt godkänd kurs ”Instrumentalmetodik 
1” (FG1064). 
 
Examination  
Kursen examineras genom: 

• undervisningsprov på fortsättningsnivå, 
• konstnärligt gestaltande spelprov på fortsättningsstadiets repertoar, 
• skriftlig, reflekterande dokumentation av övningsundervisning. 

 
Betygsgrader  
Godkänd, Underkänd.  
 
 


