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Kursplan

Beslut om inrättande av kursen
Kursplanen är fastställd av Lärarutbildningsnämnden, 2010-05-25 och gäller från höstterminen 2007 vid
Karlstads universitet.

Kurskod: MIADI1
Musikaliskt, konstnärligt-gestaltande examensarbete, 15 hp
(Musical Performance and Interpretation: Degree Project, 15 ECTS Credits)
Utbildningsnivå: avancerad nivå
Successiv fördjupning: ()

Undervisningsspråk
Undervisningen sker på svenska.

Behörighetskrav
Särskild behörighet: Inriktningskurs 1-6

Huvudområde

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall studenten på en avancerad nivå kunna
-visa förmåga att självständigt planera, organisera och genomföra ett konstnärligt projekt
-göra en personlig konstnärlig gestaltning av ett musikaliskt material
-visa goda instrumentala/vokala färdigheter

Studenten skall vidare kunna kommunicera med publik i både tal, skrift och musik.

Kursens huvudsakliga innehåll

Det musikaliskt, konstnärligt gestaltande examensarbetet har sin tyngdpunkt i den enskilda studentens
inriktning - sång/instrumentalspel, ensembleledning, komposition, rytmik eller annan inriktning. Arbetet inför
examenskonserten avseende dess innehåll m.m. görs i samråd mellan student och studentens inriktningslärare.

Ur innehållet:
Konsertförberedelse
-studier av repertoar från olika repertoarområden

Konsertkunskap
-Hur kan man välja, presentera och framföra musik på ett kontaktskapande och intresseväckande sätt?

Projektkunskap
-idé, genomförande, uppföljning
-allt praktiskt arbete kring en konsert/ett projekt inkl efterarbete
-marknadsföring



-att planera ev. ljud- och ljussättning utifrån konstnärlig och praktisk aspekt med hänsyn tagen till lokalitet
-att organisera ljudande dokumentation av ett framförande

Undervisningen sker främst genom individuella lektioner och grupplektioner samt handledning individuellt och
i grupp/ensemble.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Se separat dokument.

Examination

Examination sker individuellt eller i grupp i form av en konsert/ett projekt. Framträdandet, som även kan vara
offentligt, ska dokumenteras i ljudande form.

Antalet provtillfällen per examination är begränsat till fem.

Betyg

Kursen bedöms enligt betygsskalan Godkänd (G) eller Underkänd (U).

Kvalitetsuppföljning

Under och efter kursen sker en uppföljning av måluppfyllelse och förutsättningar för lärande i kursen. Dess
främsta syfte är att bidra till förbättringar. Studenternas erfarenheter och synpunkter är ett av underlagen för
granskningen, och inhämtas med hjälp av skriftlig kursvärdering och/eller kursvärderingsdiskussioner.
Studenterna informeras om resultaten och eventuella beslut om åtgärder.

Kursbevis

Kursbevis erhålls på begäran av studenten.

Övrigt

Studenter som påbörjat en utbildning enligt den studieordning som började gälla 1993-07-01 skall fullfölja sina
studier enligt den utbildningsplan de är antagna till.

Om de vid studiernas slut vill få ut ett kursbevis eller examensbevis enligt den nya studieordningen, som trädde
i kraft 2007-07-01, skall de prövas mot de kriterier som karaktäriserar denna studieordning.

Regler för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Karlstads universitet reglerar studenters och
anställdas skyldigheter och rättigheter.

Kursen ingår som en obligatorisk del i musiklärarprogrammet som en inriktningskurs.
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