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 KURSPLAN 
 Behörighet och tillträd  e 

 Behörig till kursen är den som har musikpedagogisk examen eller motsvarande reell 
 kompetens samt erfarenhet av att leda kör. I urvalet prioriteras sökande med pedagogisk 
 eller konstnärlig examen som är verksamma i kulturskola eller annan pedagogisk 
 körverksamhet. Kursen erbjuds även som individuellt vald kurs inom 
 musikpedagogprogrammet. 

 Lärandemål 
 Studenten skall efter genomgången kurs kunna 
 -  bjuda in till och starta en körverksamhet med de verktyg kursen har presenterat 
 -  använda och anpassa musikaliskt material som kan stärka kördeltagarnas 

 språkutveckling i svenska 
 -  identifiera språkliga svårigheter i svenskan utifrån olika språkliga bakgrunder 
 -  anpassa musikaliskt material, tilltal, metoder och verksamhetsupplägg efter 

 kördeltagarnas behov och förutsättninga  r 

 Kursinnehåll 
 Kursen syftar till att erbjuda kunskap om hur man kan använda körsång som 
 språkutvecklande redskap för lärande i svenska språket med nyanlända och andra som 
 inte har svenska som modersmål. 
 Kursen behandlar följande moment: 
 ●  Att starta och driva en körverksamhet där språkutveckling är ett uttalat mål 
 ●  Metoder, repertoar och goda exempel utifrån ett interkulturellt pedagogiskt 

 perspektiv 
 ●  Svenska som andraspråk – möjligheter, svårigheter 

 Genomförande 
 Undervisningen bedrivs huvudsakligen i form av föreläsningar, seminarier och 
 workshops. Självstudier tillkommer i form av reflektion och tillämpning av kursens 
 innehåll i egen praktik samt viss litteraturläsning. 

 Studentens närvaro och aktiva deltagande i kursens genomförande krävs för 
 examination. 

 Examination 
 Examination sker genom muntliga och praktiska uppgifter samt en kortare skriftlig 
 uppgift enligt gällande instruktioner. 

 Kursen skall examineras senast tre år efter att studenten genomgått kursen. 

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

 2  /  2 


