Konstnärliga fakulteten

MUHF81, Röstträning och röstvård, 7,5 högskolepoäng
Training and Care of Voice, 7.5 credits
Grundnivå / First Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av Utbildningsnämnden för Musiklärarutbildningen 2016-1005 att gälla från och med 2017-01-15, vårterminen 2017.

Allmänna uppgifter
Fristående kurs.
Undervisningsspråk: Svenska
Huvudområde

Fördjupning

-

G1N, Grundnivå, har endast gymnasiala
förkunskapskrav

Kursens mål
Efter avslutad kurs skall den studerande
• visa grundläggande färdigheter i röst- och talanvändning med ett ergonomiskt
perspektiv
• visa grundläggande kunskaper om röstens funktion och kunna omsätta dessa i ett
praktiskt användande
• visa grundläggande färdigheter att kunna omsätta teoretiska kunskaper i röst och
tal med ett personligt uttryck
• visa grundläggande färdigheter i instuderings- och memoreringsteknik
• visa förmåga till självständigt arbete

Kursens innehåll
• teoretiska studier
• praktiska övningar, relevanta till röst och tal, samt i mindre omfattning praktiska
övningar relevanta till sång
• texter i form av dikt och prosa
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Kursens genomförande
Undervisningen bedrivs huvudsakligen i grupp, men också individuellt.

Kursens examination
Examination sker fortlöpande, samt vid en slutredovisning.
Prov/moment för denna kurs finns i en bilaga i slutet av dokumentet.

Betyg
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd, Godkänd.

Förkunskapskrav
Grundläggande behörighet

Övrigt
Kursvärdering
Kursen utvärderas formativt och/eller summativt vid kursens slut. Övergripande frågor
kring mål, kursinnehåll, samarbets- och undervisningsformer bör vara centrala.
Protokoll/minnesanteckningar från utvärderingen ska komma utbildningsledningen
tillhanda och resultatet av utvärderingen skall vara offentligt tillgänglig. Erfarenheter
och synpunkter från utvärderingen ska beaktas och följas upp i nästa års kurs.
Litteratur
Elliot, Ninni. Röstboken, Studentlitteratur, Lund 2008.
Referenslitteratur
Engström, Carina. Vårda Rösten, Röstkonsulten Carina Engström AB, Tyresö 2003.
Forsmark, Kerstin. Sa du nåt?, LiberLäromedel Malmö 1977.
Larsson, Anne-Monica. Röstresurser, MoniRöst, Solna 1998.
Lindblad, Per. Rösten, Studentlitteratur, Lund 1992.
Övrig litteratur
Val av dikter och prosatexter sker i samråd mellan kursledaren och kursdeltagaren
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Prov/moment för kursen MUHF81, Röstträning och röstvård
Gäller från V17
1601 Delprov 1, 3,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd
1602 Delprov 2, 4,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd

