KURSBESKRIVNINGAR: ämnet musik
Fr.o.m. hösten 2021 gäller kursbeskrivningar för de nationella kurserna i musik enligt
den nya läroplan som införs läsåret 2021-2022.
Det betyder att beskrivningarna i Wilma inte längre är aktuella för följande kurser:
MUS01, MUS02, MUS03 och MUS04.

Enligt Läroplan 2021
MU1 Intro – ljud och jubel

(Erbjuds lå 2021-2022)

Mål
Målen för modulen är att den studerande ska
• utveckla sin röstanvändning och sin förmåga att musicera
• våga använda musik som uttrycksmedel och producera musikaliska idéer
• öva sig i att gestalta musikaliska element genom upplevelser och erfarenheter
• utforska och fördjupa sitt eget förhållande till musiklyssnande
• förstå och kunna tillämpa teknikens möjligheter i musik
• förstå innebörden och betydelsen av musik i livet och samhället
• agera för att främja uppkomsten av en säker ljudmiljö.
Centralt innehåll
• uppgifter och repertoar som utvecklar en mångsidig röstanvändning och
färdigheter att sjunga och musicera tillsammans med andra
• uppgifter som uppmuntrar till kreativ produktion och konstnärligt uttryck
• repertoar för lyssnande och musicerande som inspirerar till reflektion över
musikens betydelse
• möjligheter att använda musikteknologi på ett mångsidigt sätt
• konsertbesök och att bekanta sig med andra konst- och kulturtjänster i den mån
det är möjligt

MU2 Puls – musikaliska uttryck

(Erbjuds lå 2021-2022)

Mål
Målen för modulen är att den studerande ska
• fördjupa sitt kunnande i de uttrycksformer som tilltalar hen
• utveckla sin förmåga att musicera i grupp och sin konstnärliga
uttrycksförmåga
• analysera musikens kulturella särdrag och betydelser
• modigt ge sig i kast med att ta fram musikaliska idéer.
Centralt innehåll
• repertoar som utvecklar olika delområden inom musikalisk kompetens
• finländska musikkulturer och de studerandes egna musikkulturer
• uppgifter som utvecklar kreativt tänkande och konstnärlig uttrycksförmåga även
med hjälp av teknologi
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MU3 Genre – global nyfikenhet

(Erbjuds lå 2022-2023)

Mål
Målen för modulen är att den studerande ska
• förstå musikens kulturbundenhet och interkulturella kopplingar
• förhålla sig nyfiket och genom upplevelser sätta sig in i musikgenrer och musikkulturer
som är nya för hen själv
• uppfatta sig själv som en del av en global musikalisk värld
• identifiera sina egna utgångspunkter och de utmaningar och möjligheter som interkulturell
ömsesidighet innebär.
Centralt innehåll
• olika musikgenrer, musikstilar och musikkulturer samt de betydelser och värderingar
som är kopplade till dem
• musikkulturer som en del av kulturen
• mångsidigt arbete med olika former av musik

MU4 Demo – kreativt tillsammans

(Erbjuds lå 2023-2024)

Mål
Målen för modulen är att den studerande ska
• utveckla sin kreativa förmåga i en musikalisk eller tvärkonstnärlig process
• ta ansvar för gruppens musikaliska verksamhet
• fördjupa sin förståelse för olika sätt att påverka genom musik och interaktion
• förstå relationen mellan musik och andra konstformer och medier.
Centralt innehåll
• planering av hur modulens mål ska uppnås och en studerandeorienterad planering av
repertoaren
• musikalisk eller tvärkonstnärlig process beroende på gruppens resurser
• musikens effektivitet till exempel i interaktion, inom lyrik och andra konstformer,
medier eller i samhället

