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KURSPLAN
Behörighet och tillträde

Behörig till kursen är den som har antagits till SMI:s musikpedagogprogram samt har
dokumenterade förkunskaper i form av arbetsprov, som bedöms rimlig för att kunna
uppnå kursens syfte och mål.
Lärandemål

Studenten skall efter genomgången kurs kunna
- tillämpa grundläggande dirigeringsteknik
- instudera och dirigera musik med och utan noter för ensemble/orkester
- tillämpa grundläggande principer i repetitionsmetodik och orkesterledarskap
- reflektera över och värdera eget och andras ledarskap i olika sammanhang av
ensembleledning
- leda, repetera och dirigera en ungdoms- eller amatörensemble/-orkester
- redovisa en fördjupad kunskap om repertoar för ungdoms- och amatörensemble/orkester
- söka, värdera och redogöra för innehåll i vetenskaplig litteratur och artiklar relevanta
för kursens ämnesområde
Kursinnehåll

I kursen utvecklar studenten förmåga att uttrycka musikaliska visioner i gestik och ord
samt i det pedagogiska arbetet kunna möta och leda olika ensemblekonstellationer med
skiftande musikaliska förutsättningar.
Kursen är indelad i två delkurser. Tillträde till delkursen B) ges först efter godkänt
resultat i delkurs A) eller motsvarande dokumenterade förkunskaper i form av
arbetsprov.
A) Ensembleledning – fortsättning (2,5 hp) behandlar följande moment:
• Partituranalys
• Partiturspel och dirigering
• Repetitionsmetodik och didaktik
• Litteratur- och repertoarkännedom
B) Ensembleledning – fördjupning (2,5 hp) behandlar följande moment:
• Fördjupad partituranalys
• Partiturspel och dirigering
• Repetitionsmetodik och didaktik för ensemble/orkester/kör
• Improvisationsmetodik för ensemble
• Fördjupad litteratur- och repertoarkännedom
• Auskultation och praktik
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Genomförande

Undervisningen bedrivs huvudsakligen i form av lektioner, seminarier och
verksamhetsförlagd utbildning.
Studentens närvaro och aktiva deltagande i kursens genomförande krävs för
examination. Frånvaro kan i förekommande fall kompenseras med kompletterande
uppgifter i samråd mellan kursansvarig och student.
Examination

Examination sker genom förelagda uppgifter som redovisas skriftligt, muntligt och/eller
i gestaltande form enligt gällande instruktioner.
Kursen skall examineras senast tre år efter att studenten genomgått kursen.
Betyg

Godkänd, Underkänd.
Appendix

Studiehandledning, examinationsinstruktion och aktuell kurslitteratur samt information
om hur kursvärdering ska gå till, delges av kursledaren senast vid kursstart.
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