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Kursplan

Körsång I

Kurskod: MIGEC1
Kursens benämning: Körsång I

Choir Singing I
Högskolepoäng: 7.5
Utbildningsnivå: Grundnivå
Successiv
fördjupning:

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

Huvudområde:

Beslut om fastställande
Kursplanen är fastställd av Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap 2017-01-26 och gäller
från höstterminen 2017 vid Karlstads universitet.

Behörighetskrav
Körsång 5 hp

Lärandemål
Efter avslutad kurs skall studenten kunna
- anpassa sin stämmas harmoniska funktion i aktuell repertoars harmoniska förlopp,
- bidra till körens gemensamma tolkning och gestaltning av aktuell repertoar,
- omsätta en kördirigents musikaliska ledning till sjungande i kör och
- musicera i körens samklang.

Innehåll
I kursen får studenten sjunga i flerstämmig kör. Körsång är en form av kollaborativt lärande, där varje
deltagare är en röst i kören och den enskilda insatsen är starkt relaterad till gruppen, kören.

I repetitionsarbetet ingår till exempel att arbeta med rösthälsa och röstkännedom, andning och stöd,
tonbildning, klang, intonation och artikulation samt repertoarkännedom, stilar och sångsätt.
Körsångaren tränar sin förmåga att lyssna, förstå och omsätta körledarens instruktioner och
musikaliska ledning till sjungande i kör. Även förmågan att förstå det harmoniska förloppet och sin
egen stämmas funktion i harmoniken tränas. Interaktion både körledare-körsångare och körsångare
emellan, är en viktig del i körsång. Vidare ingår musikalisk tolkning och gestaltning av vald repertoar
samt musikalisk kommunikation vid körens framträdanden.

Undervisningen sker i grupp främst i form av körrepetitioner och körframträdanden. Kursen förutsätter
att studenten förbereder sig inför undervisningstillfällena.



Kurslitteratur och övriga läromedel
Se separat dokument.

Examination
Kursens mål examineras i klingande, gestaltande form i grupp.

Betyg
Kursen bedöms enligt betygsskalan Godkänd (G) eller Underkänd (U).
Dnr C2016/710

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 i enlighet med gällande regelverk. Studenterna informeras
om resultaten och eventuella beslut om åtgärder.

Kursbevis
Kursbevis utfärdas på begäran.

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