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Körmetodik för barn- och ungdomskör, 6 hp
Youth and children´s choir methodology, 6 ECTS

Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till studier
Grundläggande behörighet för högskolestudier samt särskild behörighet. Särskild behörighet innebär godkända
antagningsprov till kyrkomusikerutbildningen.

Kursens plats i utbildningssystemet
Kursen ingår i konstnärlig kandidatexamen i kyrkomusik 180 hp.

Kursens lärandemål
Studenten ska efter avslutad kurs
-

kunna leda barn- och ungdomskör samt andra musik- och barngrupper inom kyrkans
verksamhet

-

uppvisa kännedom om klassisk och nutida bruksrepertoar för dessa körer

-

kunna redovisa grundläggande kunskap om den icke färdigutvecklade rösten och
eventuell problematik därmed

Kursens uppläggning
Kursen går på deltid inom ramen för utbildningsplanen.

Kursens innehåll
Kursen behandlar hur man handskas med barn i grupp utifrån begreppen ordning - respekt - glädje. Vidare tas
dirigering, organisation och rekrytering, provsjungning, planering, körledarrollen, uppsjungningsövningar med
barn, sångmetodik barn (7-12 år) ungdom (13-18 år), barnrösten, tonårsrösten och målbrott, anatomi,
instuderingsmetodik, repertoar för olika åldrar och genrer, uppträdande, praktiska frågor kring konsert och
repetition, notläsningsmetodik, gehörsträning och gehörsinlärning, från unison sång till flerstämmighet, olika
gudstjänsttyper, sångsvaghet samt hur man bygger upp en körverksamhet.

Undervisningsformer

Undervisningen bedrivs som seminarier och gruppövningar under två terminer. Auskultation i olika körer
förläggs till 3 repetitionstillfällen och praktik i barn/ungdomskör i församling skall genomföras under minst 6
veckor andra terminen.
Den som varit frånvarande mer än 20% kan tilldelas kompletterande arbetsuppgifter av ansvarig lärare,
exempelvis självinstuderingar eller litteraturstudier. Den som varit frånvarande 35% eller mer ska vid prov utföra
minst två sådana arbetsuppgifter att examineras separat.

Examination och betygssättning
Tre inlämningsuppgifter skall lämnas in, dock ej betygsättas. Auskultation redovisas med skriftligt intyg och
praktiken med betygsatt praktikrapport från handledaren. Skriftlig tentamen samt praktiska övningar betygssätts
av läraren. Betygsskalan består av betygen Väl godkänd, Godkänd och Underkänd.
Betygskriterier:
För betyget Godkänd skall studenten uppfylla lärandemålen.
För betyget Väl godkänd skall studenten uppfylla lärandemålen samt uppvisa en utpräglad förmåga att leda och
entusiasmera barn- och ungdom i deras musicerande samt uppvisa en grundläggande kunskap om den icke
färdigutvecklade rösten
För studerande som inte blivit godkänd vid det ordinarie provtillfället anordnas ytterligare prov i nära anslutning
till det förra. Student som underkänts två gånger i prov har rätt att begära en annan examinator. Den som
godkänts i prov får ej undergå förnyat prov för högre betyg. Antalet provtillfällen begränsas till fem.

Kursbevis
Kursbevis utfärdas på begäran.

Kurslitteratur
Litteratur/noter enligt anvisning.
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