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KURSPLAN
Behörighet och tillträde

Inom programutbildning (19MpK-MeBi): Behörig till kursen är den som har antagits till
SMI:s musikpedagogprogram samt att studenten har en nivå som bedöms rimlig för att
motsvara kursens syfte och mål. För att bedöma nivån kan spel-/sångprov komma att
genomföras.
Som fristående kurs (19Fk-MeBi): Behörig till kursen är den som har avlagt
kandidatexamen i Musikpedagogik eller har motsvarande förkunskaper. För att bedöma
nivån genomförs spel- eller sångprov.
Lärandemål

Studenten skall efter genomgången kurs kunna
- instudera samt, i solo- och ensemblesammanhang, framföra repertoar ur olika genrer
på grundläggande nivå
- muntligt och skriftligt beskriva instuderingsprocessen av ovanstående material
- redovisa metoder för teknisk utveckling på instrumentet
- reflektera över och möta elevers olika behov i en allsidig och utvecklande
undervisning
- beskriva och bedöma sin egen och andras undervisning
- redogöra för och förmedla ett ergonomiskt förhållningssätt till musicerande
Kursinnehåll

Kursen syftar till att, som en del av den individuella utbildningsprofilen, ge studenten
möjlighet att utifrån sina kunskaper på sång eller instrument vidareutveckla dessa samt
att ge en bred repertoarkännedom för undervisningsändamål. I syftet ingår att ge
beredskap för undervisning på grundnivå.
Kursen behandlar följande moment:
• Olika arbetssätt att nå ett fördjupat musicerande och att vidareutveckla sitt
spel/sin sång med särskild belysning av spel-/sångtekniska frågor
• Orientering i metoder, målsättningar, historik, arbetslivets krav och önskemål
• Metodik för undervisning på grundnivå i grupp och i enskild undervisning
• Planering av undervisning
• Genomgång och analys samt redovisning av läromedel och repertoar
• Framställning av eget läromaterial
• Relationer och attityder mellan lärare och elev
• Metodiska anvisningar och didaktiska diskussioner utifrån övningsundervisning,
auskultationer och läst litteratur
Genomförande

Undervisningen bedrivs huvudsakligen i form av lektioner, seminarier och workshops.
1/2

Metodik för biinstrument, 10 hp
19MpK-MeBi/19Fk-MeBi
Fastställd: FUN 12-13:4
Reviderad: FUN 18-19:4

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.
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