Konstnärliga fakulteten

MUHG39, Fortsättningskurs i Complete Vocal Technique,
7,5 högskolepoäng
Continuing Course in Complete Vocal Technique, 7.5 credits
Grundnivå / First Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av Utbildningsnämnden för Musiklärarutbildningen 2019-1217 att gälla från och med 2020-08-30, höstterminen 2020.

Allmänna uppgifter
Fristående kurs
Undervisningsspråk: Svenska
Huvudområde

Fördjupning

-

G2F, Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er
på grundnivå som förkunskapskrav

Kursens mål
Efter avslutad kurs skall den studerande:
• utförligt kunna redogöra över röstens anatomi och fysologi
• fördjupat sina kunskaper i Complete Vocal Technique
• kunna redogöra för de pedagogiska förhållningssättet enligt Complete Vocal
Technique
• ha skaffat sig verktyg för att kunna använda sin röst ut ett röstergonomiskt
perspektiv på ett effektivt sätt
• ha skaffat sig olika sångtekniska strategier för att hitta sitt personliga uttryck
• ha skaffat sig förmågan att analysera och förklara olika rösttyper utifrån ett
sångtekniskt och/eller röstfysiologiskt perspektiv
• ha orienterat sig om aktuell forskning inom området

Kursens innehåll
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• fördjupade kunskaper i teoretiska delar som behandlar röstens anatomi/fysiologi
• det pedagogiska förhållningssättet enligt Complete Vocal Technique
• begrepp och teorier kring interpretation, effekter och Emergency Aid enligt
Complete Vocal Technique
• öva upp förmågan att lyssna och analysera sångexempel från olika genrer utifrån
Complete Vocal Technique
• genomgång av aktuell röstforskning inom Complete Vocal Technique

Kursens genomförande
Praktiskt arbete enskilt, i grupp och i master classform där de studerande får prova
olika sångtekniska verktyg för att utveckla sin sångröst. Undervisningen fördelas på 10
gånger om vardera ca 120 minuter och sker i grupp om max 15 deltagare. Extra tid
förekommer av icke lärarledda instuderingsgrupper.

Kursens examination
Examination sker fortlöpande och innebär att studenten har skaffat sig kunskaper och
färdigheter i ämnet.
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
Godkänt betyg i introduktionskursen i Complete Vocal Technique 7,5hp,
MUHE37/MUHG37.

Övrigt
Kursutvärdering
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 utvärdering som genomförs efter avslutad delkurs/kurs
och ska vara skriftlig. Resultatet av den skriftliga utvärdering ska återkopplas till de
studerande. Frågor kring mål, innehåll och undervisningsformer bör vara centrala.
Viktiga synpunkter och erfarenheter från delkursutvärderingar förs vidare till
bokslutet. Ansvaret för att utvärdering kommer till stånd ligger hos undervisande
lärare. Erfarenheter och synpunkter från utvärderingen ska beaktas och följas upp i
nästa års delkurs.
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Litteratur , se länk;
https://lu.box.com/s/wf1gp3nyvi4zmdizdphzl8srg3as6lmh
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Prov/moment för kursen MUHG39, Fortsättningskurs i Complete Vocal
Technique
Gäller från H20
2001 Delprov 1, 3,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd
2002 Delprov 2, 4,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd

