
Dnr: MIGI28/20202

Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap
Musik

Kursplan

Instrumentalspel eller sång VIII

Kurskod: MIGI28

Kursens
benämning:

Instrumentalspel eller sång VIII
Instrumental or Voice Studies VIII

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 2020-03-02 och gäller från
höstterminen 2020 vid Karlstads universitet.

Behörighetskrav
Kursen MIGI26 Instrumentalspel eller sång VI, 7.5 hp.
Motsvarandebedömning kan göras.

Lärandemål
Efter avslutad kurs skall studenten kunna
- gestalta musik ifrån minst två olika stilar och uppvisa instrumentala eller vokala färdigheter i relation till
vald repertoar, 
- gestalta musik, klangligt och intonationsmässigt i enlighet med musikstilens idiom,
- beskriva metoder för eget övande och musikalisk instudering och
- beskriva och visa strategier och metoder för den egna färdighetsutvecklingen på valt instrument eller
sång.



Innehåll
Kursen innehåller följande moment:
- Instrumentalspel eller sång
- Uppvärmnings- och ergonomiska övningar
- Musikalisk gestaltning
- Musikalisk instudering
- Klang och intonation
- Scenisk beredskap
- Strategier och metoder för färdighetsträning och utveckling

Kurslitteratur och övriga läromedel
Se separat dokument.

Examination
Kursens mål examineras i klingande, gestaltande form och muntligt individuellt.

Om studenten har ett beslut från Karlstads universitet om särskilt pedagogiskt stöd på grund av
dokumenterad funktionsnedsättning har examinator rätt att ge studenten en anpassad examination eller
att låta studenten genomföra examinationen på ett alternativt sätt.

Betyg
Kursen bedöms enligt betygsskalan Väl godkänd (VG), 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 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.


