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FG1085.  
 Eventuell Oden-kod:  

 
Prov och provkoder:  

• Sångmetodik A, 5hp (1001) 
• Sångmetodik B, 5hp (1002) 

 
Mål  
Efter genomgången kurs förväntas studenten:  

• kunna kartlägga och diagnostisera nybörjarelevers färdigheter och för-
mågor, 

• uppvisa ett ergonomiskt förhållningssätt som grund för nybörjarelevens 
sångtekniska utveckling, 

• kunna välja för varje elev passande undervisningsmetod och undervis-
ningsmaterial när det gäller genreblandad undervisning av nybörjare, 

• kunna skapa eget undervisningsmaterial utifrån nybörjarelevens/elevernas 
behov, 

• med röst och ackordinstrument kunna stödja nybörjareleverna i undervis-
ningssituationen, 

• kunna planera och förbereda nybörjarundervisning, kort- och långsiktigt, 
• visa kunskap om didaktiska problem och kontexter för den aktuella elev-

gruppen,  
• visa förmåga att självständigt reflektera över didaktiska problem kopplade 

till undervisning av nybörjare.  
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Innehåll  
Kursen innehåller följande: 

• föreläsningsserie i sångmetodik, 
• teoretisk sångmetodik/röstens anatomi 
• tillämpad sångmetodik, 
• handledd övningsundervisning. 

 

Kurslitteratur och övriga läromedel  
Lindblad, P. (1992). Rösten. Lund: Studentlitteratur. 

Ytterligare kurslitteratur anvisas av lärare.  

 
Behörighet  
 
Behörighetsgrupp 1: Antagen till utbildningsprogram vid KMH. 
 
Behörighetsgrupp 2: För externa sökande krävs grundläggande behörighet för 
högskolestudier samt särskild behörighet: 

• högskolestudier om minst 120 hp inom ämnesområdet musik innefattande 
ämnesstudier i sång. 

 
Urval: I första hand antas sökande ur behörighetsgrupp 1, därefter i mån av plats 
ur behörighetsgrupp 2.  
 
 
Examination  
Kursen examineras genom muntligt, skriftligt och/eller konstnärligt gestaltande 
prov. 
 
Former för bedömning: 

• skriftlig dokumentation och analys av planerad och genomförd övnings-
undervisning, 

• dokumentation av undervisningsmaterialet i övningsundervisningen, be-
fintligt och egenproducerat, 

• undervisningsprov. 
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Betygsgrader  
Godkänd, Underkänd.  
 
 


