HÖGSKOLAN FÖR SCEN OCH MUSIK

MVK876

Vokalmetodik, Kurs 2, 7,5 högskolepoäng

Vocal Teaching, Level 2, 7.5 higher education credits
Grundnivå / First Cycle
Fastställande

Kursplanen är fastställd av Konstnärliga fakultetsnämnden 2010-12-01 och senast
reviderad 2017-05-17 av Högskolan för scen och musik. Den reviderade kursplanen
gäller från och med 2017-05-17, vårterminen 2017.
Utbildningsområde: Musik 100 %
Ansvarig institution: Högskolan för scen och musik
Inplacering

Kursen ges som fristående kurs, men kan även läsas som valbar kurs inom program.
Kursen riktar sig till studerande vid Högskolan för scen och musik eller motsvarande
utbildning samt yrkesverksamma sång- och körpedagoger.
Huvudområde

Fördjupning

-

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

Förkunskapskrav

Godkänt betyg i kursen MVK854 "Vokalmetodik, förberedande kurs i teoretisk och
praktisk röstfysiologi", eller motsvarande.
Motsvarandebedömning baseras på dokumenterade meriter som bifogas ansökan.

Lärandemål

Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:
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Kunskap och förståelse

- lägga upp en kort- och långsiktig planering av undervisningen inklusive hitta passande
repertoar
- analysera olika rösttyper och röstfunktioner
- redogöra för grundläggande fakta i fonetik
- redogöra för hur målbrottet påverkar ungdomsröster
Färdigheter och förmåga

- skapa lämpliga övningar för olika undervisningssituationer
- självständigt omsätta sin egen kunskap till att undervisa andra och genomföra en
lektion med övningselev
- använda sig av olika redskap/metoder för sångundervisning
Värderingsförmåga och förhållningssätt

- reflektera kring användandet av praktisk fonetik och skapandet av behovsspecifika
övningar.
- diskutera lärprocesser i sång med inriktning på utvecklandet av röstanvändandet,
instudering av repertoar samt arbetet med det musikaliska och konstnärliga uttrycket.
Innehåll

Kursen innehåller:
• Kort- och långsiktig planering av övningsundervisningen
• Röstanalys
• Skapande av behovsanpassade sångövningar
• Allmänna uppvärmningsövningar
• Fonetik
• Målbrottet
• Ungdomsröster och dess problematik
Samtal kring nybörjarrepertoar.

Former för undervisning

Kursen är upplagd med ett antal föreläsningar och däremellan praktiska seminarier.
Studenten ska leda gruppen i olika röstövningar samt skriftligt reflektera över
kursmaterialet. Studenten har även en egen övningselev under handledning.
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Undervisningsspråk: svenska
Former för bedömning

För att uppnå G krävs att kursens mål uppfyllts. Kursen examineras genom praktiska
övningar i grupp samt skriftliga reflektioner. Dessutom görs en skriftlig tentamen i
slutet av terminen.
Om student som underkänts två gånger på samma examinerande moment önskar byte
av examinator inför nästa examinationstillfälle, ska sådan begäran inlämnas skriftligt
till kursansvarig institution och bifallas om det inte finns särskilda skäl däremot (HF 6
kap § 22).
I det fall en kurs har upphört eller genomgått större förändringar ska studenten i
normalfallet garanteras tillgång till minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie
provtillfälle) under en tid av åtminstone ett år med utgångspunkt i kursens tidigare
uppläggning.
Betyg

På kursen ges något av betygen Godkänd (G) och Underkänd (U).
Kursvärdering

Kursen utvärderas muntligen vid kursens avslutning samt skriftligt och anonymt efter
genomförd kurs via kursens huvudman. Resultatet och eventuella förändringar i
kursens upplägg ska förmedlas både till de studenter som genomförde värderingen och
till de studenter som ska påbörja kursen.
Övrigt

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 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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