Konstnärliga fakulteten

LAMP62, Självständigt arbete 2:1, 3 högskolepoäng
Independent Project 2:1, 3 credits
Avancerad nivå / Second Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av Utbildningsnämnden för Musiklärarutbildningen 2015-0610 och senast reviderad 2017-10-11. Den reviderade kursplanen gäller från och med
2018-01-15, vårterminen 2018.

Allmänna uppgifter
Kursen ingår i lärarexamen i musik med inriktning mot grundskola och gymnasieskola
Kursen ges termin 9
Ämnen som ingår: Ämnesmetodik GeMu, Självständigt arbete
Undervisningsspråk: Svenska

Kursens mål
Efter avslutad kurs skall den studerande
• kunna redovisa ett påbörjat självständigt arbete, huvudsakligen inriktat mot
musikpedagogik
• ha skapat och redovisat empiriska data, antingen kvantitativ eller kvalitativ,
möjliggörande en fördjupad analys och påbörjat en rapportskrivning
• visa sig förberedd för undervisning i ämnet Gehörs- och musiklära på gymnasiets
estetiska program, vad gäller egen kunskapsunderbyggnad och pedagogisk
beredskap

Kursens innehåll
•
•
•
•
•
•
•

problemformulering och metodval
specifika litteraturstudier för problemområdet
vetenskapsteoretiska litteraturstudier
handledningsseminarier
gerhörsmässig färdighetsträning
gehörsmetodik
materialframställning
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Kursens genomförande
Kursen syftar till att studenterna ska utveckla för musikläraryrket relevanta kunskaper
samt stärka sin förmåga att bidra till kunskapsutvecklingen inom lärarprofessionen.
Den kunskapsutvecklande processen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad
erfarenhet samt utgöra en fördjupning av de till musiklärarprofessionen knutna
kvalifikationerna.
När det gäller Självständigt arbete utvecklas kursens arbetsformer med utgångspunkt
från kursens syfte och mål i samverkan mellan studenter och handledare. Arbetet
under kursen bedrivs huvudsakligen självständigt med stöd av utsedd handledare men
även föreläsningar och seminarier ingår. När det gäller GeMu-metodik sker
undervisningen i grupp.

Kursens examination
Examination sker löpande i samband med undervisning, övningsundervisning och
handledning i förhållande till kursens mål.
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.

Förkunskapskrav
Godkänt betyg i samtliga kurser termin 1-4 inom Ämneslärarutbildningen i Musik
(LAMGY INEN).

Övrigt
Kursvärdering
Utvärdering ska ske genom formativ (muntlig) utvärdering där resultatet direkt kan
påverka pågående undervisning och skapa dialog om lärande mellan lärare och
studerande samt en summativ utvärdering som genomförs efter avslutad delkurs/kurs
och ska vara skriftlig. Resultatet av den skriftliga utvärdering ska återkopplas till de
studerande. Frågor kring mål, innehåll och undervisningsformer bör vara centrala.
Viktiga synpunkter och erfarenheter från delkursutvärderingar förs vidare till
bokslutet. Ansvaret för att utvärdering kommer till stånd ligger hos undervisande
lärare. Erfarenheter och synpunkter frånutvärderingen ska beaktas och följas upp i
nästa års delkurs.
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Litteratur
Kurslitteratur för Självständigt arbete överenskommes mellan student och handledare
i förhållande till det valda fokusområdet. Som kurslitteratur för GeMu-metodik
används litteratur, kompendier, material som förtecknas på särskild lista (se
arbetsplan).
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Prov/moment för kursen LAMP62, Självständigt arbete 2:1
Gäller från V18
1802 GeMu metodik, 0,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd
1803 Självständigt arbete, 3,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd
Gäller från H15
1501 Självständigt arbete 2:1, 3,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd

