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Kursplan: FG1111 

Kursplan 

Rytmik och instrument 1 
Eurhythmics and Instrument 1  
 

 

Kurskod: FG1111 

Huvudområde: Musik 

Utbildningsnivå: Grundnivå 

Giltig fr.o.m.: Ht 2012 

Beslut: ULU 2012-11-08 

Utbildningsområde: Musik 

Högskolepoäng (hp): 5 

Ämnesgrupp: MU1 

Fördjupning: G2F 

Ändringsuppgifter:  

Rättelse genomförd av UFA  
2014-06-18.  

Revidering 2020-03-25 (UFN 
2020:7) avseende behörighetskrav. 
Gäller fr.o.m. antagning till Ht 2020.  

Revidering 2023-02-13 (UFN 
2023:2), gäller fr.o.m. Ht 2023.  

 

Moduler 
• Rytmik och instrument 1, 5 hp (1001)  

 

Innehåll 
Kursen innehåller följande: 

• färdighetsträning i metrik, 
• rytmik med redskap, 
• solfège med solmisation, 
• rörelseteknik med ergonomi, 
• barns motoriska utveckling, 
• rytmikmetodik/didaktik, 
• undervisningsprojekt.  

Mål 
Efter genomgången kurs förväntas studenten: 
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• kunna planera och genomföra undervisning med rytmikmetodiska  
inslag i barngrupper och motivera valet av övningar och repertoar, 

• kunna se skillnad mellan barns motoriska svårigheter och musikaliska 
svårigheter vid instrumentalspel och anpassa undervisningen utifrån detta, 

• kunna förebilda metriska och tonala förlopp både i rörelse och med 
instrument, 

• reflektera över lärandeprocesser. 

Kurslitteratur och övriga läromedel 
Se aktuell kursguide. 

Behörighet 
Grundläggande behörighet för högskolestudier på grundnivå, samt särskild 
behörighet:  

Avklarade 60 hp i musik.  

Urval 
Om det finns fler behöriga sökanden än antal platser på kursen sker urval på 
grundval av 2/3 betyg och 1/3 högskoleprov.  

Examination 
Kursen examineras genom: 

• fullgjorda uppgifter inom ramen för undervisningen,  
• videoinspelning och reflektion kring undervisningsprojekt,  
• skriftlig reflekterande text.  

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

Övrigt 
 


