Konstnärliga fakulteten

MUHG80, Brassundervisning, elev och lärarperspektiv, steg I,
7,5 högskolepoäng
Brass Teaching, Learners and Teachers Perspective, year 1, 7.5
credits
Grundnivå / First Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av Utbildningsnämnden för Musiklärarutbildningen 2021-1208 att gälla från och med 2022-01-17, vårterminen 2022.

Allmänna uppgifter
Fristående kurs, sommarkurs
Undervisningsspråk: Svenska
Huvudområde

Fördjupning

-

GXX, Grundnivå, kursens fördjupning kan
inte klassificeras

Kursens mål
Efter avslutad kurs skall den studerande:
• med hänvisning till kursens innehåll och litteratur, kunna visa kunskap om
aktuella didaktiska perspektiv, arbetssätt och aktiviteter för vidare utveckling av
verksamheter för elever som spelar brassinstrument i kulturskola
• visa förmåga att analysera det egna pedagogiska ledarskapet samt reflektera över
arbetssätt som ökar lärares handlingsutrymme och elevers delaktighet
• redogöra för de forskningsperspektiv inom musikpedagogik som presenteras i
kursen och reflektera över dem utifrån den egna undervisningspraktiken
• praktiskt tillämpa för kursen angiven repertoar genom att delta i repetitioner och
en konsert inom konsertverksamheten i Blekinge Internationella Brassakademi

Kursens innehåll
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• Aktuell utveckling i brassundervisning med fokus på aktiviteter i ett för
verksamheterna utvecklande perspektiv
• Undervisning, arbetssätt och metoder med inriktning på lektion och elever i
brassundervisning
• Ensemblemetodik
• Ensemblespel
• Aktuell musikpedagogisk forskning relevant för instrumental- och
ensembleundervisning
• Litteraturstudier

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

Kursens examination
Lärandemål 1, 2 och 3 examineras genom en individuell skriftlig uppgift av
beskrivande och reflekterande karaktär, som ska knytas till kurslitteratur, seminarier,
workshops, master class och för uppgiften övrigt relevant material som presenterats
under kursen.
Lärandemål 4 examineras genom en offentlig konsert som genomförs i slutet av
kursveckan.
Om student med funktionsnedsättning önskar likvärdigt examinationsalternativ
behöver studenten anmäla dessa önskemål senast två veckor före examination.
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
Grundläggande behörighet samt erfarenhet som brasspedagog i instrumentaloch/eller ensemble-undervisning under minst ett år i en omfattning av minst
sex h/vecka.

Övrigt
Kursvärdering
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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 (skriftlig) utvärdering som genomförs efter avslutad
kurs och som ska vara anonym. Resultatet av den skriftliga utvärderingen ska
återkopplas till de studerande. Frågor kring mål, innehåll och undervisningsformer bör
vara centrala. Ansvaret för att utvärderingen kommer till stånd ligger hos
undervisande lärare. Erfarenheter och synpunkter från utvärderingen ska beaktas och
följas upp i nästa års kurs.
Kurslitteratur
Kurslitteratur och övriga läromedel förtecknas på separat lista.
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Prov/moment för kursen MUHG80, Brassundervisning, elev och
lärarperspektiv, steg I
Gäller från V22
2201 Delprov 1, 3,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd
2202 Delprov 2, 4,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd

