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Kursbeskrivning: 
MUSIKDIDAKTIK. SÅNG, TAL OCH KÖRSÅNG - EN RESURS I 
PEDAGOGISKT ARBETE MED BARN I, 7,5 HP VT22 (HV05EF) 

Seminarietillfällen: 
Onsdagar kl. 15.30–17.30, samt konsert onsdag den 16 mars kl. 18.00 – 20.00 

Kursen ges vårterminen 2022 onsdagar på campus från den 19/1 – 16/3 kl. 15.30 – 17.30 och med eget 
arbete och skriftlig examination under perioden 23/3 – 1/6. De kördidaktiska passen genomförs tillsammans 
med studenter från Grundlärarprogrammet mot Fritidshem och musik F-6. Vi planerar en gemensam konsert 
för samtliga musikkurser då vi sjunger och spelar för varandra onsdagen den 18/3 kl. 18.00 – 20.00. Den 
andra halvan av terminen arbetar du med egna uppgifter och det sker avstämningar i zoom eller på campus.  

Vid seminarietillfällena kommer vi varje gång att sjunga tillsammans i grupp. Vi kommer att ha teoretiska 
såväl som praktiska genomgångar på det gemensamma materialet i kursböckerna. Det kommer att finnas 
tillfälle att ställa frågor eller dryfta ergonomiska och sångtekniska problem. Du kommer också att få tillfälle 
att prova leda gruppen i enkla röstövningar och redovisa något du läst i den eget valda litteraturen. 

I kursplanen står att: sång, tal och körsång i gruppövningar samt muntliga redovisningar på seminarium är 
obligatoriska inslag i kursen. Närvaro i gruppövningar och på seminarier är obligatoriskt.  

Eget arbete: 
Mellan seminarierna övar du själv hemma. För att du ska kunna utveckla din rösts sång- och talförmåga 
behöver du öva regelbundet. Under kursens gång krävs att du använder dig av kurslitteraturen och att du 
kontinuerligt övar din röst på egen hand efter förmåga. Mellan seminarietillfällena kan du när du vill 
komma till Stallet och träna i våra lokaler och använda piano och gitarrer vid behov. 

Litteraturanvisningar: 
Obligatorisk litteratur i kursen är två böcker: 

Elliot, Ninni. (2008). Röstboken: tal-, röst och sångövningar. Lund: Studentlitteratur (133 s.) 

Janzon, Ing-Marie. (2003). Körlek. Stockholm: Gehrmans (40 s.) 

Litteraturen är tänkt att stötta din röstutveckling, samt dina didaktiska färdigheter. Utöver dessa böcker finns 
ett antal böcker och länkar som du kan ta del av utifrån intresse. Detta kommer att bestämmas individuellt 
och utifrån intresse och behov i samråd med kursansvarig lärare.  
 

Individuell instudering:  
Röstboken: tal-, röst och sångövningar: Läs under kursens gång boken i din egen takt, och prova att 
göra de olika röstövningarna som beskrivs, du kan också använda länken för att lyssna och härma 
övningarna. 
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Boken Körlek innehåller just olika körlekar som ni kommer att få i uppgift att vid olika seminarier 
genomföra med gruppen i syfte att träna ert ledarskap och er förmåga att ta till er körmetodiska 
beskrivningar. 

Val av litteratur 
När du väljer egen litteratur ska du komplettera den obligatoriska med den typen av litteratur du tycker 
att du har mest nytta av, det ska max bli 1000 sidor i kursen. Under kursens gång läser du vald litteratur 
och bearbetar den utifrån innehåll. Du redovisar vad du läst i kursen, både obligatorisk och vald 
litteratur, genom en sammanfattande skriven reflektion. I reflektionen skall du ta upp autentiska frågor 
om sådant som du inte har förstått eller sådant du ställer dig frågande inför. Du ska också kort redovisa 
några delar i boken som berört/engagerat dig extra mycket eller som du tror du kommer få extra stor 
nytta av i kommande yrkesutövning (3- 5 st.).  

Ange citat med sidhänvisningar på vedertaget sätt. Textmängd: 1000-1200 ord. Texten ska lämnas in i 
vårt digitala kursrum i Athena under ”uppgifter” som bifogat dokument i WORD-format senast den 18 
maj 2022 Namnge det bifogade dokumentet enligt följande: Så+ första 2 bokstäverna i För och 
efternamn”, t.ex. SåMaPe. 

Det kan vara bra att du läser igenom Stockholms Universitets regler för fusk och plagiering, dem hittar 
du på bifogad länk. https://www.su.se/hsd/utbildning/studieinformation/tentamensinformation. Om du 
behöver hjälp med referenshantering och formalia så finns en APA-manual tillgänglig i filsamlingen. 

Examination  
Efter att du lämnat in din text den 18 maj har vi två gemensamma seminarier då alla deltagare tar med 
sina texter. Onsdag den 25 maj använder du din text som stöd vid diskussion i smågrupper/helgrupp 
kring böckernas innehåll. 

I de fall du läst metodisk litteratur kan det vara så att du vill redovisa/prova något praktiskt, hör då av 
dig i mail så planerar vi in det under kursens gång.  

För den student som inte lämnat in sin text i tid, och inte deltar vid samtal den 25 maj finns möjlighet 
till omexamination med inlämning av text den 15 juni och därefter ett överenskommet datum för 
samtal. 

Kursplan, litteraturlista, schema och betygskriterier 
Fullständig kursplan, litteraturlista hittar du på kurshemsidan på HSD: 
https://www.su.se/hsd/utbildning/v%C3%A5ra-utbildningar/kurshemsidor/musikdidaktik-s%C3%A5ng-tal-
och-k%C3%B6rs%C3%A5ng-en-resurs-i-pedagogiskt-arbete-med-barn-i-kurskod-hv05ef-1.386020 

Det digitala kursrummet i Athena heter Musikdidaktik. Sång, tal och körsång-VT22. Kursrummet vi kommer 
att använda för era inlämningar, mitt seminariematerial mm. Detaljplanering, betygskriterier, kursplan, 
litteraturlista, schema och annan för kursen viktig information publiceras i kursrummet inför kursstart.  

 

Vi hoppas att du ska ha stor glädje av vad du lär dig i kursen! 

Maria Pemsel & Maria Evertsson 
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