Konstnärliga fakulteten

MUHG60, Damkör I, 7,5 högskolepoäng
Women's Choir I, 7.5 credits
Grundnivå / First Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av Utbildningsnämnden för Musiklärarutbildningen 2021-1020 att gälla från och med 2022-08-27, höstterminen 2022.

Allmänna uppgifter
Fristående kurs
Undervisningsspråk: Svenska
Huvudområde

Fördjupning

-

GXX, Grundnivå, kursens fördjupning kan
inte klassificeras

Kursens mål
Efter avslutad kurs skall den studerande kunna
•
•
•
•

pröva och undersöka olika sångtekniker och klangideal i damkör
omsätta körledarens instruktioner vid instudering av körrepertoar
identifiera sin egen och andras funktion i kören
reflektera kring sångtexternas innehåll och hur detta skall komma till uttryck vid
körens framträdande
• sceniskt tolka och gestalta körmusik i konsertsituation

Kursens innehåll
• Instudering av damkörarrangemang huvudsakligen med inriktning på
västerländsk konstmusik
• Instudering av körarrangemang både för kyrkligt och profant bruk
• Övningar i sceniskt körarbete och kommunikation inför och/med publik
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• Konsertframförande

Kursens genomförande
Undervisningen sker i form av regelbundna körövningar, partiturstudium, egen
instudering, studier av inspelningar samt konsertframträdanden.

Kursens examination
Lärandemål 1-4 examineras genom redovisningar som inkluderar studentens
reflektioner kring lärandeprocessen i samband med repetitionsarbetet.
Redovisningstillfällena bestäms i samråd mellan lärare och studentgrupp.
Lärandemål 5 examineras genom konsert i slutet av kursen.
Antalet examinationstillfällen begränsas till fem.
På kursen erbjuds ordinarie examination, omexamination i nära anslutning till den
ordinarie examination samt ytterligare tre examinationstillfällen avseende kurser som
avslutats under det gångna läsåret (uppsamlingsprov).
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
Särskild behörighet: Godkänt antagningsprov.

Övrigt
Kursvärdering
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 kurs och ska
vara skriftlig. Resultatet av den skriftliga utvärderingen ska återkopplas till de
studerande. Frågor kring mål, innehåll och undervisningsformer bör vara
centrala. Ansvaret för att utvärdering kommer till stånd ligger hos undervisande
lärare. Erfarenheter och synpunkter från utvärderingen ska beaktas och följas upp i
nästa års kurs.
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Litteratur: Kurslitteratur förtecknas på separat lista.
Litteratur och övriga läromedel
Utvalda körarrangemang för damkör.
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Prov/moment för kursen MUHG60, Damkör I
Gäller från H22
2201 Delprov 2, 3,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd
2202 Delprov 2, 4,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd

