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Fristående universitetskurs 
Musikhögskolan i Malmö 

 

KURSPLAN 
Orienteringskurs i musik med inrikt-
ning mot individuell musikalisk 
utveckling och samspel 
 

 

Orienteringskurs i musik med inriktning mot individuell musi-
kalisk utveckling och samspel 
Kurskod: MUHE32 

Nivå:  G 

Högskolepoäng:  8 hp 

Beslutad av: Utbildningsnämnden vid ML, 2009-12-14 

Ändrad av: Utbildningsnämnden vid ML,  

Allmänna uppgifter: Fristående kurs 

Språk: Svenska 

  

Mål 
Efter avslutad kurs skall den studerande  
Kunskap och förståelse 

- ha skaffat sig en uppfattning om studieteknik i vad musikaliskt arbete innebär 
- vara förtrogen med olika musikstilar historiskt och kulturellt 

Färdighet och förmåga 
- ha utvecklat en viss färdighet och förmåga att självständigt planera sina studier och 

sin självständiga övning 
- visa på den egna utvecklingen under kursens gång i sitt individuella val 
- kunna delta i och uttrycka sig i ensemblespel och rörelse/dans samt visa kunskap och 

förståelse för musikens puls och rytm 
Värdera och förhålla sig 

- ha utvecklat sin förmåga att aktivt lyssna och analysera musik för att kunna göra egna 
och medvetna val kring repertoar, övningssätt och annat musikaliskt lärande som 
kursen innehåller 

 

Kursinnehåll 
- grupplektioner i allmän musikhistoria, rytmik, sång och marimba/slagverk/dans  
- individuella val (ämne/instrument) 
- studieteknik 
- förberedda konsertbesök 
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- gemensamt projekt/ alt. gemensamma lektioner/ alt. diskussionsforum tillsammans med studenter 
från musikhögskolan och med ett mångfaldsperspektiv 

 

Undervisning och examination 
Obligatorisk närvaro och aktivt deltagande. Undervisning sker enskilt och i grupp. 
Examinationsformerna varierar utifrån varje deltagares förutsättningar och formas individuellt i samråd 
med lärare och studerande. 
 
 

Betyg 
Vid bedömning används något av betygen Godkänd eller Underkänd.  

Förkunskapskrav 
Gymnasiesärskola eller motsvarande samt efterföljande specialstudier inom området musik. 
Särskild behörighet: Urval bland sökande sker vid behov genom särskilt prov. 
 

Litteratur och övriga läromedel 
Kurslitteratur förtecknas på särskild lista (se arbetsplan) 

Kursvärdering 
Kursen utvärderas formativt och till vissa delar summativt vid kursens slut. 

Övergripande frågor kring mål, kursinnehåll, samarbets- och undervisningsformer bör 
vara centrala. Viktiga synpunkter och erfarenheter från delkursutvärderingar ska tas upp i 
kursutvärderingen. Protokoll/minnesanteckningar från utvärderingen ska komma utbildnings-
ledningen tillhanda. Utvärderingen skall vara offentligt tillgänglig och undertecknad av an-
svariga lärare samt förtroendevalda studenter. Erfarenheter och synpunkter från utvärderingen 
ska beaktas och följas upp i nästa års kurs. 


