Konstnärliga fakulteten

MUHG22, Brassundervisning, elev och lärarperspektiv, steg II,
7,5 högskolepoäng
Brass Teaching, Learners and Teachers Perspective, year II, 7.5
credits
Grundnivå / First Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av Utbildningsnämnden för Musiklärarutbildningen 2016-1130 att gälla från och med 2016-11-30, vårterminen 2017.

Allmänna uppgifter
Fristående kurs, sommarkurs
Undervisningsspråk: Svenska
Huvudområde

Fördjupning

Musik

GXX, Grundnivå, kursens fördjupning kan
inte klassificeras

Kursens mål
Efter avslutad kurs skall den studerande
• visa god kunskap om aktuella didaktiska perspektiv, aktiviteter och arbetssätt för
vidare utveckling av verksamheter för elever som spelar brassinstrument på
Musik- och Kulturskola
• ha deltagit i repetitioner och konsert inom konsertverksamheten i Blekinge
Internationella Brassakademi
• visa god förmåga att beskriva och analysera olika elev- och lärarperspektiv utifrån
brassmetodiska och didaktiska aspekekter
• kunna fördjupa analysen av det egna pedagogiska ledarskap samt reflektera över
förändringar som ökar lärarens handlingsutrymme
• kunna redogöra för de aktuella forskningsperspektiv inom musikpedagogik som
presenteras i kursen och reflektera över dem utifrån den egna undervisningens
praxis
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Kursens innehåll
• aktuell metodutveckling i brassundervisning med fokus på aktiviteter i ett för
verksamheterna utvecklande perspektiv
• utvecklande undervisningsaktiviteter med fokus på lektion och elev
• ensemblespel
• ensemblemetodik
• aktuell musikpedagogisk forskning
• litteratur

Kursens genomförande
Undervisningen sker i form av föreläsningar, gruppseminarier, workshops samt i
ensemblespel. I kursen ingår även konsertbesök och master class. Dessa delar
organiseras i samarbete med Blekinge Internationella Brassakademi.

Kursens examination
Examination sker i form av en individuell skriftlig uppgift som bygger på erfarenheter
och reflektioner från föreläsningar, seminarier, övningar, konserter och mästarklasser
samt analys och reflektion av krusens litteratur.
Prov/moment för denna kurs finns i en bilaga i slutet av dokumentet.

Betyg
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd, Godkänd.
Vid bedömning används något av betygen Godkänd eller Underkänd.

Förkunskapskrav
Grundläggande behörighet samt godkänt betyg i MUHG20 alternativt motsvarande
kunskaper.

Övrigt
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
utbildningsledningen tillhanda. Utvärderingen skall vara offentligt tillgänglig och
undertecknad av ansvariga lärare samt förtroendevalda studenter. Erfarenheter och
synpunkter från utvärderingen ska beaktas och följas upp i nästa års kurs.
Litteraturlista
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Kurslitteratur förtecknas på särskild lista (se arbetsplan).
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Prov/moment för kursen MUHG22, Brassundervisning, elev och
lärarperspektiv, steg II
Gäller från V17
1601 Delprov 1, 3,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd
1602 Delprov 2, 4,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd

