Konstnärliga fakulteten

MUHG77, Folk- och världsmusikensemble, 7,5 högskolepoäng
Folk- and World Music Ensemble, 7.5 credits
Grundnivå / First Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av Utbildningsnämnden för Musiklärarutbildningen 2021-1208 och senast reviderad 2021-12-08. Den reviderade kursplanen gäller från och med
2022-08-29, höstterminen 2022.

Allmänna uppgifter
Fristående kurs
Undervisningsspråk: Engelska
Huvudområde

Fördjupning

-

G1F, Grundnivå, har mindre än 60 hp
kurs/er på grundnivå som
förkunskapskrav

Kursens mål
Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:
• på gehör musicera i ensemble inom folk- och världsmusikgenren på en
grundläggande nivå
• i ensemble tolka och gestalta folk- och världsmusikrepertoar
• gestalta genrespecifika drag inom låtspel i folk- och världsmusiktradition på en
grundläggande nivå

Kursens innehåll
•
•
•
•

Gehörsbaserat ensemblespel
Folk- och världsmusikrepertoar
Egen instudering av repertoar utifrån inspelningar och annat digitalt material
Arrangering för ensemble inom folk- och världsmusiktraditioner
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Kursens genomförande
Kursens genomförande bygger på studentens deltagande i undervisningens samtliga
moment.
Undervisningen bedrivs enskilt via lärplattform samt i grupp i form av ett antal
halvdagsträffar. Vid valda lektionstillfällen eller konserter sker uppspel och
redovisningar.

Kursens examination
Lärandemålen examineras dels genom:
• två uppspel i form av redovisning/ konsert. Dessa sker i slutet av varje termin
• delredovisningar av det musikaliska materialet vid valda lektionstillfällen.
Om student med funktionsnedsättning önskar likvärdigt examinationsalternativ
behöver studenten anmäla dessa önskemål senast två veckor före examination.
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: antagen till ämneslärarutbildningen i musik/musikerutbildning på
kandidatnivå alternativt 30 hp inom högre musikutbildning.

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 (skriftlig) utvärdering som genomförs efter avslutad
kurs och som ska vara anonym. Resultatet av den skriftliga utvärderingen ska
återkopplas till de studerande. Frågor kring mål, innehåll och undervisningsformer bör
vara centrala. Ansvaret för att utvärderingen 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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Kurslitteratur och övriga läromedel
Kurslitteratur och övriga läromedel förtecknas på separat lista.
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Prov/moment för kursen MUHG77, Folk- och världsmusikensemble
Gäller från H22
2201 Delprov 1, 3,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd
2202 Delprov 2, 4,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd

