Konstnärliga fakulteten

MUHC29, Den framträdande människan - musik och
psykologi, 7,5 högskolepoäng
The Performer - Music and Psychology, 7.5 credits
Grundnivå / First Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av Utbildningsnämnden för musiker- och
kyrkomusikerutbildningarna 2020-06-03 och senast reviderad 2020-09-16. Den
reviderade kursplanen gäller från och med 2020-09-16, vårterminen 2021.

Allmänna uppgifter
Fristående högskolekurs.
Undervisningsspråk: Svenska
Huvudområde

Fördjupning

Musik

GXX, Grundnivå, kursens fördjupning kan
inte klassificeras

Kursens mål
Utöver de allmänna målen för grundläggande högskoleutbildning som finns
formulerade i högskolelagen (1 kap 8§) skall studenten efter fullbordad kurs
- ha utvecklat kunskaper om grundläggande mentala, kognitiva och psykologiska
processer vid lyssnande, inlärning samt framträdande hos musiker.
- ha fått kunskap som breddar begrepp såsom "rampfeber" eller "scenskräck" samt
redskap att hantera plågsam nervositet.

Kursens innehåll
Kursen är en universitetskurs som syftar till att ge psykologisk kunskap om hur den
framträdande människan fungerar. Kursen är i tre delar där den första tar upp
grundläggande personlighetsteorier och kopplar dessa till exempelvis olika typer av
musicerande stil, musikpreferenser, val av instrument samt publik kommunikation.
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Andra delen tar upp teorier kring minne, inlärning samt beskriver mentala, kognitiva
och psykologiska processer då det gäller lyssnandet hos såväl musiker som publik.
Personlighetsteorierna sätts i förhållande till andra delens mer kognitiva innehåll. Den
tredje består av fallbeskrivningar kopplat till det som tagits upp teoretiskt. Här finns
möjlighet för studenterna själva att ta upp frågor om att framträda inför publik.

Kursens genomförande
Undervisningen bedrivs i form av gemensamma (grupp-) lektioner samt enskilt arbete
(övningar, förberedelser). Närvaro är obligatorisk.

Kursens examination
Examination sker genom tentamen. Examinationsregler, såsom t ex krav för att få
genomgå examination, betygsgränser, skall delges studenten vid kursstart.
Omexamination av kurs eller delkurs skall erbjudas i nära anslutning till den ordinarie
examinationen, med samma krav.
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.
Efter genomgången kurs ges något av betygen underkänt eller godkänt.

Förkunskapskrav
Grundläggande behörighet

Övrigt
Separat litteraturlista presenteras i god tid före kursstart.
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Prov/moment för kursen MUHC29, Den framträdande människan - musik
och psykologi
Gäller från V21
2101 Den framträdande människan - musik och psykologi, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd
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