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1. Fastställande
Kursplanen är fastställd av Konstnärliga fakultetsnämnden 2009-09-09 att gälla från och med 2009-01-19. 

 

Utbildningsområde: Musik 100 %

Ansvarig institution: Högskolan för scen och musik

 

2. Inplacering
Kursen ges som en fristående kurs.

 

3. Förkunskapskrav
Grundläggande behörighet för högskolestudier och behörighet i form av kunskapsnivå motsvarande godkända

antagningsprov (C-prov) till musiklärar- eller musikerutbildning.

 

4. Innehåll
Undervisning sker i grupp och fokuserar på att studenten skall få förtrogenhet med instrumentet genom att

lära sig grundläggande kompfigurer och enkelt melodispel. Kursen innehåller även moment såsom

tonbildning, bälgföring och ensemblespel. Studentens egna förslag på innehåll får också utrymme i kursen.

Kursen ger även möjlighet att lära sig spela med melodibas, s.k accordeon.

 

5. Mål
Kunskap och förståelse 

Studenten ska efter avslutad kurs: 

förstå hur dragspelet är uppbyggt  

ha kunskap om dragspelets uttrycksmöjligheter  
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Färdighet och förmåga 

Studenten ska efter avslutad kurs: 

kunna spela grundläggande kompfigurer  

kunna tillämpa olika sorters tonbildning  

kunna spela enklare melodier  

Värderingsförmåga och förhållningssätt 

Studenten ska efter avslutad kurs: 

utvecklat förmågan att reflektera över sitt eget förhållande till musik i ett socialt sammahang.  

vara medveten om och förhålla sig till hur instrumentets möjligheter och begränsningar påverkar den

konstnärliga interpretationen.  

 

6. Litteratur
- studenternas egna förslag

- musik från vistraditionen

- kurslitteratur i form av kompendier som tillhandahålles av läraren

- ensembleverk ur blandade genrer

 

7. Former för bedömning
Bedömning sker löpande under kursens gång genom aktiv närvaro och fullgjorda uppgifter samt att kursens

mål uppnås. Studenten har rätt till byte av examinator, om det är praktiskt möjligt, efter att ha underkänts två

gånger på samma examination. Begäran av byte av examinator skall vara skriftlig och ställas till Högskolan

för scen och musik. Antal examinationstillfällen är begränsade till fem.

 

8. Betyg
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd (U), Godkänd (G).

 

9. Kursvärdering
Studenterna utvärderar kursen vid kursens slut. Utvärderingarnas resultat ska ligga till grund för

utformningen av kommande kurstillfälle.

 

10. Övrigt
Undervisningsspråk: svenska.

Studenten måste ha tillgång till eget instrument som medtages på lektionerna. Både knapp- och pianodragspel

går bra.

Jämställdhet, jämlikhet och mångfald ska beaktas i alla kurser på Högskolan för scen och musik.

Utgångspunkten är alla människors lika värde och möjlighet till delaktighet, såväl inom skolans verksamhet

som i det omgivande samhället. Likaså ska Högskolan för scen och musik I alla sina kurser beakta frågor om

hållbar utveckling, vilket innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och

god miljö, samt ekonomisk och social välfärd och rättvisa. 
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