
 

 

 

 
  

 
 

 

 

Ensemblesång samt musikteori  

Detaljerad kursplan. Dokumentet finns under ”Alla filer och länkar” i Schoolsoft samt gås igenom i anslutning till 

kursstart av läraren. 

- Här ingår också tid för eget arbete och reflektion för att integrera kunskaperna. 

 

Om kursen Kursfakta 

Innehåll 

Kursens syfte är att ge de studerande en grundläggande teknik i 

ensemblesång, stämsång, notläsning, rytmik, dynamik, frasering, intonation 

och auditionträning. 

Mål 

Efter slutförd kurs ska den studerande kunna/ha:  

- en medvetenhet och erfarenhet i vokal gestaltning av ett karaktärsarbete i 

ensembleform  

- en inblick i musikalhistoria  

- fått kännedom och kompetens i att följa en instuderare, interpretatör eller 

dirigent  

- utvecklats i ensemblesång som förberedelse till en yrkesutbildning på 

högskole- eller motsvarande avancerad nivå 

- erfarenhet i att göra audition till en yrkesutbildning på högskole- eller 

motsvarande avancerad nivå 

Undervisningsformer 

Undervisningen bedrivs genom praktiskt arbete med övningsuppgifter, 

enskilt och under handledning.  

Kunskapskontroll 

Kunskapskontroll görs praktiskt genom löpande handledning och muntliga 

genomgångar. 

Studieintyg 

Intyg utfärdas efter genomförd kurs. 

Utbildningen som kursen 

ingår i  

Musikalutbildning 

Utbildningsnummer och 

omgång 

KK0124, omg 1-5 

Beslutsdatum för 

kursplanen 

20180307 

Kursens omfattning 

4,2 veckor  

Kursens lärar-eller 

handledda verksamhet 

76 timmar 

Undervisningsspråk 

Svenska 

  



 

 

 

 
  

 
 

 

Dans/Musikalkoreografi 

Detaljerad kursplan. Dokumentet finns under ”Alla filer och länkar” i Schoolsoft samt gås igenom i anslutning till 

kursstart av läraren. 

- Här ingår också tid för eget arbete och reflektion för att integrera kunskaperna. 

Om kursen Kursfakta 

Innehåll 

Kursens syfte är att ge de studerande en grundläggande utbildning i dans 

med fokus på jazzdansteknik samt att förstärka och fördjupa den 

studerandes kunskaper om konstnärliga dans- och teater tekniker och den 

kreativa processen mot scenverksamhet. Kursens syfte är också att ge de 

studerande en repertoarkännedom och grundläggande kunskap i att dansa 

och sjunga samtidigt.  

Mål 

Efter slutförd kurs ska den studerande kunna/ha:  

- utvecklat kroppskontroll, kroppskännedom och koordination samt 

medvetenhet om placering, hållning och användande av muskler. 

- utvecklat en förståelse för jazzdans som träningssystem och ge de 

studerande insikt i vikten av daglig träning och av att ta ansvar för sitt arbete 

- kunskaper i jazz som förberedelse till en yrkesutbildning på högskole- eller 

motsvarande avancerad nivå 

- utvecklat sin musikalitet, fysiska och vokala gestaltningsförmåga, 

koordination och samspel mellan kropp och röst. 

- utvecklat den studerandes dans och sångkunskaper i koreograferad 

musikalrepertoar som förberedelse till en yrkesutbildning på högskole- eller 

motsvarande avancerad nivå. 

- en förstärkt och fördjupad kunskap om konstnärliga dans- och teater 

tekniker och den kreativa processen mot scenverksamhet. 

Undervisningsformer 

Undervisningen bedrivs genom praktiskt arbete med övningsuppgifter  

under handledning. 

Kunskapskontroll 

Kunskapskontroll görs praktiskt genom löpande handledning 

Studieintyg 

Intyg utfärdas efter genomförd kurs. 

Utbildningen som kursen 

ingår i  

Musikalutbildning 

Utbildningsnummer och 

omgång 

KK0124, omg 1-5 

Beslutsdatum för 

kursplanen 

20180307 

Kursens omfattning 

11 veckor 

Kursens lärar-eller 

handledda verksamhet 

198 timmar 

Undervisningsspråk 

Svenska 

  



 

 

 

 
  

 
 

 

 

Musikal/Sånginterpretation  

Detaljerad kursplan. Dokumentet finns under ”Alla filer och länkar” i Schoolsoft samt gås igenom i anslutning till 

kursstart av läraren. 

- Här ingår också tid för eget arbete och reflektion för att integrera kunskaperna. 

 

Om kursen Kursfakta 

Innehåll 

Kursens syfte är att ge de studerande en repertoarkännedom och 

grundläggande kunskap i musikalitet och scenisk tolkning av 

musikalrepertoar (sånger). 

Mål 

Efter slutförd kurs ska den studerande kunna/ha:  

- utvecklat sin musikalitet och vokala gestaltningsförmåga och samspel i 

gestaltande vokala färdigheter och ackompanjemang. 

- utvecklat den studerandes vokala musikalitet, sångkunskap och gestaltning 

i musikalrepertoar som förberedelser till en yrkesutbildning på högskole- 

eller motsvarande avancerad nivå. 

 

Undervisningsformer 

Undervisningen bedrivs genom praktiskt arbete med övningsuppgifter, 

enskilt och under handledning.  

Kunskapskontroll 

Kunskapskontroll görs praktiskt genom löpande handledning. 

Studieintyg 

Intyg utfärdas efter genomförd kurs. 

Utbildningen som kursen 

ingår i  

Musikalutbildning 

Utbildningsnummer och 

omgång 

KK0124, omg 1-5 

Beslutsdatum för 

kursplanen 

20180307 

Kursens omfattning 

2,9 veckor  

Kursens lärar-eller 

handledda verksamhet 

52 timmar 

Undervisningsspråk 

Svenska 

  



 

 

 

 
  

 
 

 

 

Scenframställning musikal 

Detaljerad kursplan. Dokumentet finns under ”Alla filer och länkar” i Schoolsoft samt gås igenom i anslutning till 

kursstart av läraren. 

- Här ingår också tid för eget arbete och reflektion för att integrera kunskaperna. 

 

Om kursen Kursfakta 

Innehåll 

Kursens syfte är att ge de studerande repertoarkännedom och 

grundläggande teknikkunskap i musikalsång som gestaltas sceniskt. 

Mål 

Efter slutförd kurs ska den studerande kunna/ha:  

- utvecklat sin musikalitet och insikt i röstlig och scenisk förmedling och ha 

fått kännedom om vikten av att föra historiens budskap framåt och närma 

sig karaktärsarbetet vokalt och sceniskt  

- fått verktyg i det sceniska sångarbetet genom kännedom i hur känslan 

färgar röst, kroppshållning och hur den sceniska historien drivs framåt med 

berättandekunskap 

- utvecklats i musikal vokalt och dramatiskt som förberedelse till en 

yrkesutbildning på högskole- eller motsvarande avancerad nivå 

Undervisningsformer 

Undervisningen bedrivs genom praktiskt arbete med övningsuppgifter, 

enskilt och under handledning.  

Kunskapskontroll 

Kunskapskontroll görs praktiskt genom löpande handledning. 

Studieintyg 

Intyg utfärdas efter genomförd kurs. 

Utbildningen som kursen 

ingår i  

Musikalutbildning 

Utbildningsnummer och 

omgång 

KK0124, omg 1-5 

Beslutsdatum för 

kursplanen 

20180307 

Kursens omfattning 

5,8 veckor  

Kursens lärar-eller 

handledda verksamhet 

105 timmar 

Undervisningsspråk 

Svenska 

  



 

 

 

 
  

 
 

 

 

 

Scenframställning teater 

Detaljerad kursplan. Dokumentet finns under ”Alla filer och länkar” i Schoolsoft samt gås igenom i anslutning till 

kursstart av läraren. 

- Här ingår också tid för eget arbete och reflektion för att integrera kunskaperna. 

 

Om kursen Kursfakta 

Innehåll 

Kursens syfte är att ge de studerande grundläggande utbildning i teater 

Mål 

Efter slutförd kurs ska den studerande kunna/ha:  

- fått en medvetenhet och lärt sig göra sceniskt medvetna val gällande  

kroppen, det mentala, inte och yttre rummet samt tidens aspekter i det 

sceniska arbetet 

- fått en grundläggande kunskap i verkets uppbyggnad genom att arbeta 

med handling, karaktärsarbete, tid och rum 

- utvecklat den studerandes teaterkunskaper i texthantering 

- fått kännedom om samspelet mellan karaktärer och rum i verket för att 

skapa enhetlig gestaltning som förberedelse till en yrkesutbildning på 

högskole- eller motsvarande nivå 

Undervisningsformer 

Undervisningen bedrivs genom praktiskt arbete med övningsuppgifter, 

enskilt och under handledning.  

Kunskapskontroll 

Kunskapskontroll görs praktiskt genom löpande handledning 

Studieintyg 

Intyg utfärdas efter genomförd kurs. 

Utbildningen som kursen 

ingår i  

Musikalutbildning 

Utbildningsnummer och 

omgång 

KK0124, omg 1-5 

Beslutsdatum för 

kursplanen 

20180307 

Kursens omfattning 

5,8 veckor  

Kursens lärar-eller 

handledda verksamhet 

105 timmar 

Undervisningsspråk 

Svenska 

  



 

 

 

 
  

 
 

 

 

 

Slutproduktion scen 

Detaljerad kursplan. Dokumentet finns under ”Alla filer och länkar” i Schoolsoft samt gås igenom i anslutning till 

kursstart av läraren. 

- Här ingår också tid för eget arbete och reflektion för att integrera kunskaperna. 

 

Om kursen Kursfakta 

Innehåll 

Kursens syfte är att ge de studerande erfarenhet och insikt i musikalyrket 

genom att arbeta under en tidsram i en musikal och framföra stycket inför 

publik 

Mål 

Efter slutförd kurs ska den studerande kunna/ha:  

- fått erfarenhet i närmande och instudering av musikalstycke, regi, 

musikalisk instudering samt koreografi 

- fått erfarenhet och insikt i att vara musikalartist så att den studerande vet 

vad yrket innebär och är mogen för att kunna söka en professionell 

yrkesutbildning på högskole- eller motsvarande avancerad nivå 

Undervisningsformer 

Undervisningen bedrivs genom praktiskt arbete med övningsuppgifter, 

enskilt och under handledning.  

Kunskapskontroll 

Kunskapskontroll görs genom löpande handledning under 

repetitionsperioden samt redovisning av slutproduktionen. 

Studieintyg 

Intyg utfärdas efter genomförd kurs. 

Utbildningen som kursen 

ingår i  

Musikalutbildning 

Utbildningsnummer och 

omgång 

KK0124, omg 1-5 

Beslutsdatum för 

kursplanen 

20180307 

Kursens omfattning 

5 veckor  

Kursens lärar-eller 

handledda verksamhet 

90 timmar 

Undervisningsspråk 

Svenska 

  



 

 

 

 
  

 
 

 

 

 

Sångteknik 

Detaljerad kursplan. Dokumentet finns under ”Alla filer och länkar” i Schoolsoft samt gås igenom i anslutning till 

kursstart av läraren. 

- Här ingår också tid för eget arbete och reflektion för att integrera kunskaperna. 

 

Om kursen Kursfakta 

Innehåll 

Kursens syfte är att ge de studerande en grundläggande teknik i sång, 

andning, vokalplacering, kroppshållning och intonation samt 

nervositetshantering.  

Mål 

Efter slutförd kurs ska den studerande kunna/ha:  

- fått en inblick i uppvärmningsövningar och allmän rösthantering så som tala 

och sjunga med stöd, riktning och korrekt luftflöde 

- utvecklat den studerandes sångteknik, musikalrepertoarkännedom och 

nervositetshantering som förberedelse till en yrkesutbildning på högskole- 

eller motsvarande avancerad nivå 

Undervisningsformer 

Undervisningen bedrivs genom praktiskt arbete med övningsuppgifter, 

enskilt, i masterclass och under handledning.  

Kunskapskontroll 

Kunskapskontroll görs genom individuell handledning och sångtekniska 

uppgifter. 

Studieintyg 

Intyg utfärdas efter genomförd kurs. 

Utbildningen som kursen 

ingår i  

Musikalutbildning 

Utbildningsnummer och 

omgång 

KK0124, omg 1-5 

Beslutsdatum för 

kursplanen 

20180307 

Kursens omfattning 

4,2 veckor  

Kursens lärar-eller 

handledda verksamhet 

76 timmar 

Undervisningsspråk 

Svenska 

  



 

 

 

 
  

 
 

 

 

Individuell sångundervisning 

Detaljerad kursplan. Dokumentet finns under ”Alla filer och länkar” i Schoolsoft samt gås igenom i anslutning till 

kursstart av läraren. 

- Här ingår också tid för eget arbete och reflektion för att integrera kunskaperna. 

 

Om kursen Kursfakta 

Innehåll 

Kursens syfte är att ge varje individuell studerande möjlighet att utveckla en 

grundläggande, hållbar sångteknik utifrån sin egna röst och röstfysiska 

förutsättningar. 

Mål 

Efter slutförd kurs ska den studerande kunna/ha:  

- kunskap i uppvärmningsteknik 

- kunskap om grundläggande röstvård 

- kunskap i grundläggande sångteknik 

- kunskap om självinstudering  

 

Undervisningsformer 

Undervisningen bedrivs genom praktiskt arbete under handledning. 

Kunskapskontroll 

Kunskapskontroll görs genom individuell handledning 

Studieintyg 

Intyg utfärdas efter genomförd kurs. 

Utbildningen som kursen 

ingår i  

Musikalutbildning 

Utbildningsnummer och 

omgång 

KK0124, omg 1-5 

Beslutsdatum för 

kursplanen 

20180307 

Kursens omfattning 

0,48 veckor  

Kursens lärar-eller 

handledda verksamhet 

8,5 timmar 

Undervisningsspråk 

Svenska 

 

  



 

 

 

 
  

 
 

 

 

 

Workshop 

Detaljerad kursplan. Dokumentet finns under ”Alla filer och länkar” i Schoolsoft samt gås igenom i anslutning till 

kursstart av läraren. 

- Här ingår också tid för eget arbete och reflektion för att integrera kunskaperna. 

 

Om kursen Kursfakta 

Innehåll 

Kursens syfte är att ge den studerande erfarenhet i musikalkonstens olika 

sätt att arbeta genom att möta gästlärare. 

Mål 

Efter slutförd kurs ska den studerande kunna/ha:  

- en inblick i olika pedagoger/koreografer/regissörers olika sätt att 

arbeta på inom musikal 

 

Undervisningsformer 

Undervisningen bedrivs genom praktiskt arbete under handledning. 

Kunskapskontroll 

Kunskapskontroll görs praktiskt genom löpande handledning . 

 

Studieintyg 

Intyg utfärdas efter genomförd kurs. 

Utbildningen som kursen 

ingår i  

Musikalutbildning 

Utbildningsnummer och 

omgång 

KK0124, omg 1-5 

Beslutsdatum för 

kursplanen 

20180307 

Kursens omfattning 

0,53 veckor  

Kursens lärar-eller 

handledda verksamhet 

9,5 timmar 

Undervisningsspråk 

Svenska 

 


