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Grundnivå, B0041G
Utbildningsnivå Fördjupningskod Betygsskala Ämne Ämnesgrupp (SCB)
Grundnivå G1F U G VG Musik Musik

Behörighet
Grundläggande behörighet samt Musikpedagogik 1 (B0039G), 15 hp  samt Musikpedagogik  2/AII:1+AII:2 15 hp

Urval
Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.

Examinator
Anna-Karin Gullberg

Mål/Förväntat studieresultat
Syftet med kursen är att erbjuda studenten att utveckla kunskap om musikdidaktik som vetenskaps- och 
praktikområde.

Den studerande ska efter genomförd kurs kunna:

Beskriva musikdidaktik som praktik och vetenskapsområde.•
Redogöra för och reflektera över hur de didaktiska frågorna relaterar till musiklärarens yrkesverksamhet.•
Beskriva och analysera möjligheter och utmaningar med formativ bedömning i relation till musikaliskt lärande•
Beskriva och i relation till aktuell forskning och styrdokument vilken kompetens musiklärare behöver för att 
kunna genomföra ett givet uppdrag.

•

Kunna planera och beskriva genomförande och värdering av samt dokumentera musikdidaktisk verksamhet 
för en given situation.

•

Kursinnehåll
Musikdidaktik som praktik och vetenskapsområde•
Didaktikens historia, frågor och grundkoncept•
Musikundervisning som yrkespraktik•
Respons och formativ bedömning i musikdidaktiska sammanhang•
Planering, genomförande, bedömning och dokumentation och musikundervisning.•

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå 
tekniska universitets hemsida.

Föreläsningar, seminarier, auskultation, gruppövningar, rapportskrivande,
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Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter 
vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.

Kursen examineras individuellt genom redovisning av förelaga uppgifter och sammanfattande slutredovisning i slutet 
av kursen.

Övrigt
Den student som inte personligen registrerat sig, eller kontaktat ETKS utbildningsadministration eduetks@ltu.se, 
under läsperiodens första tre dagar riskerar att förlora sin plats på kursen.Detta gäller även student med platsgaranti.

Litteratur. Gäller från Höst 2013 Lp 1
Litteratur meddelas vid kursstart.

Kursgivare
Institutionen för konst, kommunikation och lärande

Prov

Provnr Typ Hp Betyg

0001 Fortlöpande redovisning 10 U G VG

0002 Slutredovisning 5 U G VG

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du 
behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om 
kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt 
LTU.

Revidering fastställd
av Monica Johansson, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 
2013-02-15

Kursplanen fastställd
av Monica Johansson, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 
2013-02-15
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