Konstnärliga fakulteten

MUHG15, Rytmik i förskola och skola, 7,5 högskolepoäng
Eurythmics in Preschool and School, 7.5 credits
Grundnivå / First Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av Utbildningsnämnden för Musiklärarutbildningen 2015-0610 och senast reviderad 2020-02-20. Den reviderade kursplanen gäller från och med
2020-08-31, höstterminen 2020.

Allmänna uppgifter
Fristående kurs.
Undervisningsspråk: Svenska

Kursens mål
Efter genomgången kurs skall den studerande:
• visa kunskaper om rytmikpedagogik riktade till barn i förskola och grundskola, 012 år
• kunna demonstrera sin förmåga att planera och genomföra åldersrelevanta
rytmiklektioner
• kunna ge förslag på hur musik och rörelse kan integreras i det övriga
pedagogiska arbetet
• kunna redogöra för begreppet rytmik

Kursens innehåll
•
•
•
•
•
•
•
•

Rytmikteori
Rytmikmetodik för olika åldrar och skolformer
Lektionsplaneringar
Sånger
Musikaliska begrepp
Rörelseimprovisationer, kommunikations- och samspelsövningar
Ämnesöverskridande och tematiskt arbetssätt
Litteraturseminarium
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Kursens genomförande
Undervisningen sker i grupp och genomförs i tre delar. Undervisningen har ett
formativt arbetssätt för att synliggöra studentens lärande under kursens gång.

Kursens examination
Kursmål 1 examineras genom gruppövningar och -uppgifter under lektionstid.
Kursmål 2 och 3 examineras genom muntlig och skriftlig redovisning av en
lektionsplanering. Kursmål 4 examineras genom muntlig och skriftlig reflektion över
angiven kurslitteratur.
Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett
likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning,
så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd
fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.
Prov/moment för denna kurs finns i en bilaga i slutet av dokumentet.

Betyg
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd, Godkänd.
För betyget Godkänd på kursen ska den studerande ha uppnått kursmålen.

Förkunskapskrav
Grundläggande behörighet

Övrigt
Kursutvärdering
Kursen utvärderas formativt och/eller summativt vid kursens slut. Övergripande frågor
kring mål, kursinnehåll, samarbets- och undervisningsformer bör vara centrala.
Protokoll/minnesanteckningar från utvärderingen ska komma utbildningsledningen
tillhanda och resultatet av utvärderingen skall vara offentligt tillgänglig. Erfarenheter
och synpunkter från utvärderingen ska beaktas och följas upp i nästa års kurs.
Kurslitteratur
Kurslitteratur förtecknas på särskild lista
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Prov/moment för kursen MUHG15, Rytmik i förskola och skola
Gäller från H15
1501 Delprov 2, 3,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd
1502 Delprov 1, 4,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd

