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Behörighet och tillträde  

Behörig till kursen är den som har antagits till SMI:s musikpedagogprogram. 

Lärandemål 
Kursen är uppdelad i två delkurser:  
Delkurs 1: Pedagogrollen 10 hp och  
Delkurs 2: Didaktiska utmaningar 5 hp 

Lärandemål delkurs 1:  
 Studenten skall efter genomgången kurs kunna  

- reflektera och diskutera kring musikundervisning, lärarroll och elevers 
lärandeprocesser utifrån skilda perspektiv och teorier 

- beskriva egna erfarenheter av pedagogiska aspekter i musikundervisning och relatera 
dem till relevant litteratur 

- reflektera över sin egen och andras kommunikation i pedagogrollen  
- använda sig av specialpedagogiska perspektiv i undervisning. 

Lärandemål delkurs 2:  
 Studenten skall efter genomgången kurs kunna 

- reflektera och diskutera kring musikundervisning, lärarroll och elevers 
lärandeprocesser utifrån skilda perspektiv och teorier 

- använda sig av olika gestaltningsformer, inklusive vetenskapligt skrivande, för 
kommunikation av musikpedagogiska utmaningar, möjligheter och dilemman 

- förmedla musikpedagogiska reflektioner på ett anpassat och funktionellt sätt.   

Kursinnehåll  

Inom kursen behandlas följande innehåll: 
Delkurs 1: Pedagogrollen 10 hp 
● Laborationer i gestaltning och kommunikation genom möten mellan musik och andra 

uttrycksformer såsom bild, dans, drama och text 
● Didaktiska perspektiv på kunskap och lärande inom sång- och 

instrumentalundervisning med särskilt fokus på gruppmetodik  
● Kommunikationsteorier 
● Bedömningsfrågor 
● Specialpedagogiska perspektiv 
● Genus och normkritiska perspektiv 
● Initiera och leda projekt  
● Röstergonomi 
● Presentationstekniker 
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Delkurs 2: Didaktiska utmaningar 5 hp 
● Gestaltande arbeten som behandlar musikdidaktiska utmaningar, möjligheter och 

dilemman  
● Praktisk retorik  
● Multimodala verktyg för gestaltning 
● Gestaltande projekt 
● Vetenskapligt skrivande 

Genomförande 

Undervisningen bedrivs huvudsakligen i form av föreläsningar, seminarier och 
workshops. 
Studentens närvaro och aktiva deltagande i kursens genomförande krävs för 
examination. Frånvaro kan i förekommande fall kompenseras med kompletterande 
uppgifter i samråd mellan kursansvarig och student. 

Examination 
Examination sker genom förelagda uppgifter som redovisas skriftligt, muntligt och/eller 
i gestaltande form enligt gällande instruktioner.  
Kursen skall examineras senast tre år efter att studenten genomgått kursen. 

Betyg 
Godkänd, Underkänd. 

Appendix 
Studiehandledning, examinationsinstruktion och aktuell kurslitteratur samt information 
om hur kursvärdering ska gå till, delges av kursledaren senast vid kursstart. 


