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Inriktning musik 
 
Inriktningen är fastställd av sektionsnämnden för lärarutbildning den 3 november 2003. 
 
1. Övergripande beskrivning av inriktningen 
Inriktningsstudierna i musik omfattar 80 poäng, varav 10 poäng är verksamhetsförlagda 
studier och vänder sig till blivande lärare i musik. Inriktningsstudierna varvas med de fyra 
delkurserna i Allmänt utbildningsområde A, 20 poäng. De 10 poängen 
verksamhetsförlagda studier integreras med didaktiska studier i fyra 5-poängskurser; 
Musik i skolan I-IV. Möjlighet till breddning och/eller fördjupning av musikstudierna ges, 
efter avklarade inriktningsstudier, inom ramen för kursutbudet vid Örebro universitet. 
 
2. Kurser inom inriktningen och struktur 
Inom inriktningen ges följande kurser: 
 
Inriktning musik I, 1-20 poäng A-nivå 
- Musikens verktyg I, 5 poäng 
- Musik i skolan I, 5 poäng 
- Musik och kommunikation, 10 poäng 
 
Inriktning musik II, 21-40 poäng A-nivå 
- Musikens verktyg II, 5 poäng 
- Musik i skolan II, 5 poäng 
- Musik och samhälle, 10 poäng 
 
Inriktning musik III, 41-50 poäng B-nivå 
- Fritt valda kurser 10 poäng 
 
Inriktning musik IV, 51-70 poäng 
- Musik i skolan III, 5 poäng 
- Fritt valda kurser 15 poäng 
 
Inriktning musik V, 71-80 poäng 
- Musik i skolan IV, 5 poäng 
- Musik i samspel, 5 poäng 
 
3. Verksamhetsförlagd utbildning och didaktiska studier 
Studierna i verksamhetsförlagd utbildning (VFU)/didaktiska studier är organiserade i fyra 
fempoängskurser. I varje femveckorsperiod integreras ämnesdidaktik och 
verksamhetsförlagd utbildning. Med denna integrering kan didaktiska diskussioner 



naturligt och omedelbart knyta ihop praktiska erfarenheter med teoretiska moment i 
utbildningen. 
 
Den första kursen sker i samarbete med mellanstadieklasser samt deras lärare. Målet är att 
arbeta fram ett tema/innehåll som kan leda till någon form av föreställning. De tre senare 
kurserna består av sex för studenten valbara profiler. Studenten skall välja tre. 
De sex profilerna är: 
- Barn och musik I 
- Barn och musik II 

- med verksamhetsförlagd utbildning i förskola och grundskolans tidiga år. 
 
- Ungdom och musik I 
- Ungdom och musik II 

- med verksamhetsförlagd utbildning i grundskolans senare år och gymnasiet. 
 
- Instrumental-/vokal-, ensemble- och gruppundervisning I 
- Instrumental-/vokal-, ensemble- och gruppundervisning II 

- med verksamhetsförlagd utbildning i musik-/kulturskola. 
 
4. Inriktningens plats i en lärarexamen 
Musikinriktningen kan kombineras med alla andra inriktningar och specialiseringar som 
ges vid Örebro universitet inom ramen för Examensordningen för grundutbildning vid 
Örebro universitet ger och förutsatt att behörighetskraven uppfylls. 
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