
Inriktning Musik 
 
Övergripande beskrivning av inriktningen 
Inriktningsstudierna i musik omfattar 80 poäng, varav 10p är verksamhetsförlagda studier. 
Inriktningsstudierna varvas med de fyra delkurserna i Allmänt utbildningsområde A, 20p. De 
10 poängen verksamhetsförlagda studier integreras med didaktiska studier i fyra 5-poängs-
kurser; Musik i skolan I-IV. Möjlighet till breddning och/eller fördjupning av musikstudierna 
ges efter avklarade inriktningsstudier i kurser inom utbildningsområdet specialiseringar. 
 
Ingående kurser 
• Musikens verktyg I, 5 poäng 
• Musikens verktyg II, 5poäng 
• Musik och kommunikation, 10 poäng 
• Musik och samhälle, 10 poäng 
• Musik i samspel, 5 poäng 
• Musik i skolan I, 5 poäng 
• Musik i skolan II, 5 poäng 
• Musik i skolan IV, 5 poäng 
• Musik i skolan III, 5 poäng 
• Fritt valda kurser, 25 poäng 
 
Struktur 
 
Inriktning musik, 80p / Allmänt utbildningsområde A, 20p 
Termin 1 Inriktning musik I, 1-20p 
 Musikens verktyg I, 5p 
 Musik i skolan I, 5p 
 Musik och kommunikation, 10p 

Termin 2 Inriktning musik II, 21-40p 
 Musikens verktyg II, 5p 
 Musik i skolan II, 5p 
 Musik och samhälle, 10p 

Termin 3 Inriktning musik III, 41-55p 
 Fritt valda kurser 15p 
 (Allmänt utbildningsområde A, Delkurs 1, 5p) 

Termin 4 Inriktning musik IV, 56-70p 
 Musik i skolan III, 5p 
 Fritt valda kurser 10p 
 (Allmänt utbildningsområde A, Delkurs 2, 5p) 

Termin 5 Inriktning musik V, 71-80p 
 Musik i skolan IV, 5p 
 Musik i samspel, 5p 
 (Allmänt utbildningsområde A, Delkurs 3, 5p) 
 (Allmänt utbildningsområde A, Delkurs 4, 5p) 
 



Verksamhetsförlagd utbildning/didaktiska studier 

Studierna i verksamhetsförlagd utbildning (VF)/didaktiska studier är organiserade i fyra 
fempoängskurser. I varje femveckorsperiod integreras ämnesdidaktik och verksamhetsförlagd 
utbildning. Exempel på kursteman är: Ämnesintegrering och arbetslagsarbete med fokus på 
musikundervisningen i åk 6-9 eller Sceniskt Musikprojekt inom gymnasieskolans kärnämne 
Estetisk Verksamhet. Med denna integrering kan didaktiska diskussioner naturligt och 
omedelbart knyta ihop praktiska erfarenheter med teoretiska moment i utbildningen.  

VF-perioderna har 2 spår. Ett är uppbyggt i form av projekt. Projekten är inriktade mot att 
stimulera barn till eget musicerande och har i regel en avslutning i form av en föreställning. 
Projekten är inriktade mot olika åldrar och olika skolformer, i varje femveckorsperiod ett nytt 
projekt.  

Spår 2 i dessa VF-block innehåller olika slag av verksamhetsförläggning som på något sätt 
speglar kulturskolans hela arbetsfält, alltså även dans, drama, bild etc.  
 
Examensarbete 
Möjlighet finns att förlägga examensarbetet till inriktningen. I detta fall läses en kurs som 
motsvarar Allmänt Utbildningsområde C: Musikvetenskap med musikpedagogisk inriktning 
20 poäng. Om man väljer att göra sitt examensarbete inom inriktningen kommer denna att 
omfatta 100 poäng. 
 
Inriktningens plats i en lärarexamen 
Musikinriktningen kan kombineras med alla andra inriktningar och ämnen som ges vid 
Örebro universitet förutsatt att behörighetskraven uppfylls. 
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