
Kursplan FG1108 

 Adress: Valhallavägen 105, Box 27 711, 115 91 Stockholm  Telefon: 08-16 18 00  Fax: 08-664 14 24  E-post: info@kmh.se  URL: www.kmh.se 

Instrumentalmetodik 1, 10 högskolepoäng 
Instrumental Methodology 1, 10 credits  

Utbildningsområde: Musik 

Högskolepoäng: 10 

Ämnesgrupp: MU1 
Fördjupning: GXX 

Kurskod: FG1108  
Huvudområde: Musik 

Utbildningsnivå: Grundnivå 
Giltig fr.o.m.: Ht 2014  
Beslutad av: UFN:s ordförande 2014:16 Ändringsuppgifter: Kurs FG1108 ersätter 

FG1064. 

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

Mål  
Efter genomgången kurs förväntas studenten: 

• kunna kartlägga och diagnostisera elevers färdigheter och förmågor,
• kunna instruera och förebilda utifrån ett ergonomiskt förhållningssätt som

grund för en instrumentalteknisk utveckling,
• kunna välja för eleven passande undervisningsmetod och undervisnings-

material,
• kunna skapa eget undervisningsmaterial utifrån elevens behov, beaktande

genrebredd och improvisation,
• med röst och ackordinstrument stödja eleverna i undervisningssituationen,
• kunna planera och förbereda undervisning, kort- och långsiktigt,
• visa kunskaper om allmändidaktiska problem och kontexter.

Innehåll 
Kursen ger beredskap att undervisa på nybörjarnivå, enskilt och i grupp. Kursen 
ger kunskap om olika metoder inom instrumentalundervisning, om progressionen 
i uppbyggnaden av instrumentalspelets teknik samt en allsidig kännedom om 
undervisningsmaterial och repertoar.   
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Kursen innehåller följande: 
• seminarieserie som behandlar spelteknik, instrumentkunskap, under-

visningsmetoder och befintliga undervisningsmaterial, 
• övningsundervisning. 

 
Kursen ges på svenska. 
 

Kurslitteratur och övriga läromedel  
Schenk, R. (2000). Spelrum: En metodikbok för sång- och instrumental-
pedagoger. Göteborg: Bo Ejeby förlag.  
 
Instrumentspecifik kurslitteratur meddelas vid kursstart.  

 
Behörighet  
 
Behörighetsgrupp 1: Antagen till utbildningsprogram vid KMH. 
 
Behörighetsgrupp 2: För externa sökande krävs grundläggande behörighet för 
högskolestudier samt särskild behörighet: 

• högskolestudier om minst 120 hp inom ämnesområdet musik innefattande 
instrumentstudier. 

 
Urval: I första hand antas sökande ur behörighetsgrupp 1, därefter i mån av plats 
ur behörighetsgrupp 2.  
 
Examination  
Kursen examineras muntligt, skriftligt och/eller gestaltande såväl i grupp som  
enskilt. 
 
Former för bedömning: 

• skriftlig dokumentation och analys av planerad och genomförd övnings-
undervisning, 

• dokumentation av undervisningsmaterialet i övningsundervisningen, be-
fintligt och egenproducerat, 

• undervisningsprov; nybörjarnivå.  
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Betygsgrader  
Godkänd, Underkänd.  
 
 


