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1:1:4 Liturgisk sång och dirigering, 2 hp
Liturgical Singing and Conducting, 2 ECTS

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

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

Kursens lärandemål
Studenten skall efter avslutad kurs
-

visa grundläggande kunskaper om liturgisk sång från olika traditioner och epoker

-

visa förtrogenhet med de olika former av liturgisk sång för kör, liturg och/eller
församling som yrkesrollen kräver

-

kunna såväl instudera som leda olika former av liturgisk sång

-

kunna gestalta och levandegöra gudstjänstens vokala musik

Kursens uppläggning
Kursen går på deltid inom ramen för utbildningsplanen.

Kursens innehåll
Den liturgiska sången och psalmsången enligt Svenska kyrkans gällande ordning studeras både teoretiskt och
praktiskt.
Kursen behandlar också gregoriansk sång, dess historia, former och genrer, notations- och uppförandepraxis
samt överföring till svenska förhållanden.
Dessutom berörs nyskapande inom det liturgiskt musikaliska området, liksom musik från andra traditioner.

Undervisningsformer
Undervisningen bedrivs som gruppundervisning under en termin.
Den som varit frånvarande mer än 20% kan tilldelas kompletterande arbetsuppgifter av ansvarig lärare,
exempelvis självinstuderingar som ska examineras vid terminsprov. Den som varit frånvarande 35% eller mer
ska utföra minst två sådana arbetsuppgifter att examineras separat.

Examination och betygssättning
Kursen examineras kontinuerligt under seminarier och övningar. Betygsskalan består av betygen Godkänd och
Underkänd.
Betygskriterier:
För betyget Godkänd skall studenten uppfylla lärandemålen på ett för yrkesrollen acceptabelt sätt.
För studerande som inte blivit godkänd vid det ordinarie provtillfället anordnas ytterligare prov i nära anslutning
till det förra. Studerande som underkänts två gånger i prov har rätt att begära att annan lärare utses att bestämma
betyg på provet. Framställan härom skall göras hos prefekten. Den som godkänts i prov får ej undergå förnyat
prov för högre betyg. Antalet provtillfällen begränsas till fem.

Kursbevis
Kursbevis utfärdas på begäran i enlighet med Högskoleförordningen (SFS 2006: 1053) 6 kap. 20 §.

Kurslitteratur
Den svenska psalmboken: antagen av 1986 års kyrkomöte.
Den svenska kyrkohandboken, musik, körutgåvan 1990, Stockholm: Verbum
Graduale Triplex
Övrigt material under kursens gång
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