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Förkunskaper
Grundläggande behörighet. Brukspiano I eller motsvarande.

Mål
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
l
l

l

l

l

l

l

använda piano för melodi och ackordspel i olika genrer, enskilt och i samspel
med ett ämnesrelevant språk göra preciserade beskrivningar och bedömningar av
eget och andras musicerande,
utifrån en diagnos av eget och andras kunnande i pianospel planera för vidare
utveckling,
på klaviatur praktisera musikteoretiskt kunnande vid harmonisering, transponering,
notläsning och improvisation,
göra välmotiverade musikaliska val av harmonisering, tonart, och
ackompanjemangsfigurer,
kreativt och självständigt använda datorstöd för musikaliskt samspel, lärande och
dokumentation,
beskriva och demonstrera ergonomiskt hälsosamma spelsätt och övningsmetoder.

Innehåll
I kursen ingår följande moment:
l
l
l
l
l
l
l
l

Ackord och melodispel efter noter och ackordbeteckningar samt på gehör
Samspel
Beskrivning och bedömning av eget och andras kunnande i pianospel
Strategier för musikaliskt lärande på piano
Ackordlära, metrik och tonalitet
Harmonisering, transponering och improvisation
Övningar med datorbaserade musikprogram
Instrumentspecifik ergonomi
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l
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Undervisningsformer
Kursen går helt på distans och innefattar självständiga studier över praktiska och
teoretiska moment. Handledning, redovisning samt sluttentamen sker över internet med
hjälp av inspelningsprogram, notskriftsprogram och filmsekvenser.

Examinationsformer
Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.
För betyget godkänd ska de förväntade studieresultaten vara uppnådda. Examination
sker genom bedömning av redovisade uppgifter samt hemtentamen.
Omtentamen erbjuds inom sex veckor (inom ramen för ordinarie terminstid).

Kursvärdering
Efter avslutad kurs genomförs en kursutvärdering som sammanställs och återkopplas till
studenterna samt arkiveras enligt institutionens bestämmelser.

Överlappning
Kursen kan inte ingå i examen med annan kurs, vars innehåll helt eller delvis
överensstämmer med innehållet i denna kurs: Kursen överlappar 1MU323 Bruksspel i
piano II till 100%.
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