Musikteoriutbudet på KMH
– och musikteorin
Slutrapport från musikteoriutredningen
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Förord
Till Utbildnings- och forskningsnämnden
I maj 2014 beslutades om direktiv till en utredning om musikteoriutbudet vid KMH. En utredningsgrupp tillsattes bestående av lektor Torbjörn Gulz, då adjunkt Anders Sjögren (numera
lektor), adjunkt Johan Hammert samt adjunkt Johanna Roll. Till sekreterare utsågs forskningshandläggare Annika Åkerblom. Under hösten 2014 lämnade adjunkt Johanna Roll utredningsarbetet av personliga skäl. En delrapport avlämnades i januari 2015 och tilläggsdirektiv för
arbetet beslutades. Därmed förlängdes utredningstiden till 2015-09-01. Här föreligger nu
Musikteorigruppens slutrapport varvid uppdraget är slutfört.

Torbjörn Gulz		

Johan Hammert		

Anders Sjögren

							/Annika Åkerblom
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1. Inledning
1.1 Bakgrund
Vårterminen 2014 tillsattes Musikteoriutredningen för att genomföra en översyn av musikteoriutbudet vid KMH. Tanken var att skapa en klassificering av det mycket omfattande utbildningsutbudet i musikteori – över 650 hp och ca 120 kurser – som sedan skulle kunna ligga till grund
för en revidering- och/eller omstrukturering av musikteoriutbildningsutbudet, samt revidering
och/eller utveckling av lärandemål i musikteori. Vidare skulle möjligheten att ge en masterutbildning i musikteori på konstnärlig grund analyseras och i så fall hur ett sådant masterprogram
skulle kunna utformas.
Under utredningsarbetets gång blev det uppenbart att direktiven inte omfattade hela problematiken, varför tilläggsdirektiv beslutades i UF-nämnden 2015-01-29 varvid den tänkta
rapporten blev en delrapport som avlämnades till UF-nämnden 2015-01-21.
1.2 Uppdraget
Musikteoriutredningens uppdrag återfinns alltså i ett ursprungligt direktiv samt ett tilläggsdirektiv.1 Sammantaget handlar uppdraget om att formulera en tydlig och användbar definition
av musikteoribegreppet som grund för att arbeta med och tala om musikteorins del i utbildningarna – samt strukturera utbildningsutbudet för framtiden och vidare föreslå en
lägstanivå för musikteorins andel av kandidatutbildningarna.
Utifrån direktiven har följande frågeställningar formulerats:
1. Hur ser förutsättningarna för utbildningens utformning och genomförande ut?
Vilka möjligheter till samarbete och samverkan över institutionsgränserna finns?
Kan studenterna i realiteten ta del av det utbud och den kunskap som finns att
tillgå, för att forma sin utbildning på för dem bästa sätt?
2. Vilket historiskt sammanhang relaterar musikteoribegreppet till? Hur kan teori
och musikteori definieras och sättas i relation till en nationell och internationell
kontext? Hur ser musikteoriutbildning vid andra lärosäten ut?
3. Hur används musikteoribegreppet? Vilken definition av musikteoribegreppet är
fruktbar att utgå ifrån vid planering av utbildning i musikteori? Vilken roll och
funktion har musikteori som kunskapsområde i utbildningen?
4. Hur ser KMH:s utbildningsutbud i musikteori ut? Vilket omfång har musikteorin
på de olika utbildningsprogrammen på kandidatnivå? Hur är kurserna i musikteori uppbyggda? Vilken typ av lärandemål används? Hur åskådliggörs och säkerställs progression i kurserna?
5. Vilken miniminivå för mängden musikteori i en kandidatexamen är rimlig (utifrån att musikteori säkerställer reflektionskravet i relation till examensordningen)?
Hur kan en miniminivå säkerställas, mätas eller formuleras?

1 Se bil. 1
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1.3 Avgränsningar
Utgångspunkten för utredningsarbetet har tagits i det samlade kursutbudet i musikteori. För att
förstå detta i sin rätta kontext har även program på konstnärlig grund på kandidatnivå skärskådats. Programmen på avancerad nivå har däremot endast studerats översiktligt.
Vissa delar av teoriutbildningsutbudet bör behandlas i särskild ordning utifrån mer specificerade villkor. Det gäller kurserna på lärarutbildningen samt kyrkomusikerutbildningen. Dessa
utbildningar är, respektive väntas bli, föremål för separat utredning varför våra synpunkter bör
föras dit för vidare hantering. Frågor med indirekt koppling till vårt uppdrag, har skjutits vidare
till den generella översynen av det samlade utbildningsutbudet i form av Översynsutredningen.
Det gäller frågor som är direkt relaterade till riktlinjer för hur utbildningsutbudet i sin helhet
ska struktureras.
1.4 Arbetsmetod och processer
Utredningsarbetet har bestått i flera delar, varav några redovisades i delrapporten som kom i
januari 2015. Flera av resultaten återkommer i denna rapport för helhetens skull.
Det primära underlaget för utredningsarbetet har bestått i kurs- och utbildningsplaner hämtade
från KMH:s webb – alltså det ställe där vi tillgängliggör materialet för studenter. Utgångspunkten tas alltså i de dokument som fastställts som grund för utbildningens genomförande. Det
innebär att eventuella justeringar som görs i praktiken, så att säga utanför lagens råmärken, i
huvudsak inte åskådliggörs här. Samtliga kursplaner i musikteori, och i viss utsträckning även
kursplaner för näraliggande kunskapsfält, har gåtts igenom. Fokus har legat på kursernas mål,
innehåll, behörighet, kurslitteratur/övriga läromedel samt examination. I detta sammanhang är
det värt att påpeka att det är just kursplaner, alltså det rättsliga dokument som reglerar utbildningen, som vi gått igenom. En mängd litteratur har även använts för att åskådliggöra musikteoribegreppet och dess historiska bakgrund.2
Det skriftliga materialet har kompletterats med intervjuer och samtal med företrädare för alla
KMH:s institutioner. I några fall har flera möten hållits för att kunna utveckla resonemangen,
det gäller särskilt folkmusik och elektroakustisk musik. Under hand har utredningens resultat
och preliminära slutsatser ventilerats i olika konstellationer och vid öppna möten. Det har även
hållits ett nationellt möte här på KMH för att få perspektiv på de tankar och resonemang som
utvecklades i delrapporten samt på tolkningen av den internationella kontexten.
För den internationella utblicken har kontakter tagits med kollegor från andra lärosäten – varvid
urvalet fått en begränsning relaterad till personliga kontakter. Därutöver har hemsidor för olika
musikhögskolor besökts för att se hur utbildningarna byggts upp. Urvalet av högskolor har relaterat till allmänna kvalitetsomdömen samt att de skulle ha både klassisk- och jazzutbildning,
folkmusik förekommer på betydligt färre högre utbildningsinstitutioner. Denna utredning gör
på intet sätt anspråk på att ge en heltäckande internationell bild, utan snarare en provkarta.

2 Under utredningsarbetet har en sammanställning, en bibliografi, över litteratur i musikteori påbörjats.
Detta ska på intet sätt ses som ett avslutat arbete utan snarare en försiktig inledning. Se bil. 5.
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1.5 Utgångspunkter
Utgångspunkten för arbetet i denna andra del av utredningen om musikteoriutbildningen har,
liksom i den första, varit att kvalitén i musikteoriutbildningen på KMH är hög och ändamålsenlig. Det utesluter emellertid inte att förbättringspotential och förutsättningar för utveckling
finns så som det alltid gör i all verksamhet. Likaledes har arbetet genomsyrats av ett intresse för
och en medvetenhet om att det finns stora vinster i att undersöka hur man ser på musikteori och
lägger upp undervisning i musikteori vid andra lärosäten, såväl i Sverige som i andra länder.
En ytterligare utgångspunkt har varit att bidra till att skapa en konsekvent linje i kunskapsprogressionen från gymnasium och förutbildningar via antagningsprov och studier på KMH och
till slut examen.
Ett viktigt resultat av delrapporten är definitionen av musikteoribegreppet samt musikteorins
funktion i examensordningen. Det konstaterades att musikteorin ”…formulerar, verbaliserar den
praktiska erfarenheten och det praktiska kunnandet…” vilket innebär att den också är ett medel
för att reflektera över det egna och andras konstnärliga förhållningssätt, så som examensordningen föreskriver att en student ska visa upp för att uppnå examensmålen.
Världen är föränderlig i stort och i smått, i förutsättningar och villkor. Det som en gång var
rätt och riktigt kan i en senare tid behövas göras om och bli föremål för nytänkande. Det gäller
självklart också utbildning i musikteori. I utredningsarbetet har vi försökt arbeta utifrån denna
princip och inte ta något för givet – för oss här och nu på KMH, gäller det att inte utbilda för
gårdagen utan för framtiden!
1.6 Disposition
I kapitel två behandlas förutsättningarna för utbildning, dvs högskoleutbildningarnas ramverk,
utbildningens organisering vid KMH samt några nedslag rörande konsekvenser av formerna för
utbildningens organisering. I kapitel tre behandlas musikteoribegreppets historiska rötter samt
musikteoriutbildningen i ljuset av några andra lärosätens sätt att bedriva musikteoriutbildning.
I det fjärde kapitlet tas musikteori som begrepp i utbildningen upp samt musikteorins roll och
funktion på KMH. Det femte kapitlet behandlar frågan om en miniminivå av kunskaper i musikteori som förutsättning för att studera vid KMH. I det sjunde kapitlet görs en sammanfattande
analys och slutligen ges en rad förslag i det åttonde kapitlet.
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2. Förutsättningar för utbildningen
En självklar utgångspunkt är ambitionen om likvärdighet i utbildningen i kvalitetshänseende på
de konstnärliga programmen på kandidat- respektive masternivå. Kravet härrör ur det faktum
att alla studenter tar examen i huvudområdet musik, oavsett vilket program de gått. Det innebär
ingalunda att de ska studera samma sak, men väl att allt det de studerar ska hålla en gemensam
lägstanivå.
I detta avsnitt beskrivs, som en bakgrund (och delvis även förklaring till en rad vardagsproblem)
hur utbildningsstrukturen ter sig vid KMH. Dessutom beskrivs helt kort ramverket för högskoleutbildning.
2.1 Högskoleutbildningens ramverk
Normalstudietakten för svenska lärosäten anges i poäng som ska avklaras per vecka – vid heltidsstudier är det 1,5 hp. Ett läsår vid svensk högskola motsvaras av 60 hp och 40 veckor där
man utgår från att arbetsbördan ska motsvaras av ungefär 40 timmar per vecka.3 I den svenska
högskoleutbildningens resurstilldelningssystem är utgångspunkten att studenter går en kurs i
taget på heltid – lärosätenas rapportering av antal presterade poäng utgör grunden för resurstilldelning (inom ramen för ett stipulerat utbildningsuppdrag). För att möjliggöra för t.ex. deltidsstudier och studier på fristående kurser räknas s.k. helårsprestationer (håp) och helårsstudenter
(hås) i avräkningssystemet. Utgångspunkten är alltså heltidsstudier med en kurs i taget, och om
det inte sker anges att kursen ges på deltid i form av halvfart eller kvartsfart.
2.2 Utbildningens organisering vid KMH
Genomgången av utbildningsutbudet i musikteori som sådant, med ambitionen att sätta in
musikteorin i sitt sammanhang på respektive program, har synliggjort nuvarande utbildningsstruktur på KMH. Utbildningsstrukturen har inte den tydlighet och transparens som är
nödvändig för att bli begriplig. Nuvarande utbildningsstruktur måste tolkas som resultatet av
lappningar, lagningar och tillägg för att anpassa verksamheten till förändrade villkor. Det har
gällt såväl interna behov, kopplade till ett ökat antal studenter och högskolans utbyggnad, som
externt tryck i form av nya regelverk och införandet av Bolognaprocessen.
Utbildningsutbudet i musikteori, gällande omfattning, diversifiering, form etc., kan bara förstås
utifrån just dessa lager av modeller för att bedriva utbildning som ligger parallellt i KMH:s utbildningsstruktur. Lager, bestående av delvis utrangerade system, delvis införda nya system,
tilläggslösningar för att överbrygga glapp mellan systemets delar osv. Till det kommer att enheterna/institutionerna inom högskolan är relativt små och att man i första hand försöker bedriva utbildning främst med lärare inom den egna organisationsdelen. Det medför en betydande
risk för suboptimering och underutnyttjande av KMH:s samlade resurser. Strukturen svär enkelt
uttryckt mot den högre utbildningens grundtanke om öppenhet och fritt flöde av kunskap och
idéer. Det är en akilleshäl i vår verksamhet. Det finns dock stora möjligheter att göra kvalitetsmässiga vinster genom ökat samarbete mellan institutionerna, något som flera lärare efterlyst i
samband med utredningsarbetet.

3 Angivelserna av arbetsinsatserna per år inom ramen för Bolognaöverenskommelsen är ett s.k. workload på 1500-1900 timmar per år, vilket ger en veckoarbetsinsats på 37,5 – 47,5 timmar per vecka.
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Vid KMH:s konstnärliga utbildningar läses merparten av alla kurser parallellt över termin eller
läsår, ungefär som i grund- och gymnasieskola eller folkhögskola – utan angivelse av studietakt.
Dvs. en helt annan modell än den heltidsmodell som tas för givet inom högskolesystemet. För
att kompensera avsaknaden av löpande studieresultat som detta i realiteten innebär, förses varje
kurs med prov och provkoder med angivna poäng. Allteftersom som proven avverkas, och
rapporteras som presterade poäng, kan KMH säkerställa intäkter.
2.3 Konsekvenser av formerna för utbildningens organisering – några nedslag
För att åskådliggöra konsekvensen av sättet att organisera utbildningen följer här exempel på
inkongruenser i utbildningens upplägg så som det är beskrivet i aktuella dokument (tillgängliga
på hemsidan).
•

Fördjupningsområdenas4 omfång och innehåll/definition – spännvidden i
fördjupningsområdenas poängantal varierar mellan 90 och 150 hp och 		
innefattar olika typer av kurser, där valbara kurser utgör de mest ”svårgenomträngliga”

•

Kursers utformning – många kurser tycks närmast slumpmässigt sammanslagna i syfte att uppnå ett visst poängantal

•

Några institutioner har slagit vakt om att skapa främst 5-poängsmoduler
(eller moduler delbara med 5) andra har varit mindre konsekventa i struktur
för kursernas poängnivåer (det finns kurser med 2.5, 3, 5, 6, 7.5, 8, 10, 12, 15,
20, 25, 30 samt 40-poängskurser)

•

Provkoder finns i omfång från 1 hp till 15 hp

•

Strukturen för utbildningen skapar mycket komplexa villkor för schemaläggning och terminsplanering, vilket i sin tur lägger betydande hinder i
vägen för:
- samarbete mellan institutionerna
- möjligheter för studenter att ta del av utbildningsutbudet vid andra
institutioner än den egna
- möjligheter till utbytesstudier/internationell mobilitet

•

Principen för behörigheter är stundtals oklar och onödigt snäv

•

Det saknas en gemensam terminologi för beskrivning av kursernas typ och
nivå. En rad uttryck används utan inbördes korrelation, t.ex. fördjupad,
utvecklad, avancerad samt eget val eller tillval

•

Det saknas en gemensam terminologi för beskrivning av avsnitt inom 		
kurser, t.ex. moment eller delkurs (vilket ibland tycks vara samma sak och
ibland inte)

4 Fördjupningsområdena är fastställda i beslutet om ”Lokala regler för examen vid KMH” fastställda av
rektor 2008-12-15 dnr 11/558.
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Formuleringar i kursplanerna är stundtals otydliga/bristfälliga, t.ex.:
•

Det skiljs inte på form och innehåll i kursens målbeskrivning

•

Oklart om kurser med samma nivåbestämning är likvärdiga

•

Kursnamn speglar inte innehåll i kursen

•

Översättningar av kurser oklara och inte sakkunnigt gjorda

•

Oklart i vilket sammanhang kursen ges (kan det framgå i kursplanemallen?)

•

Oklart vilken målgrupp kursen har (bör framgå i kursplanen)

•

Oklarhet i hur kursers progression anges, t.ex. A, B, C el 1, 2, 3

2.4 Slutsatser
Utbildningsstrukturen vid KMH är som vi ser det ett resultat av stegvisa anpassningar till nya
förutsättningar som tillkommit under en lång rad av år. I grunden handlar det om konservatorietraditionens överförande till högskolemiljön. Det stegvisa reformerandet har tjänat sitt syfte
och sannolikt varit det enda sättet att vaska fram det bästa ur två världar, en process som i hög
grad fortfarande pågår.
Det är i nuläget inte sällan omöjligt att utifrån fastställda dokument se vad utbildningen verkligen innehåller, hur progression säkerställs och hur olika delar länkar i varandra. För det ska
vara möjligt krävs ett gemensamt språk, gemensam terminologi och benämningar, för olika
företeelser såsom nivåbestämning, ordningsföljd samt angivande av progression m.m. Förutsättningarna för att utforma och bedriva utbildning är synnerligen komplexa så som det ser ut idag.
Situationen innebär betydande strukturella svårigheter för samarbete kring utbildningen mellan
institutionerna. Studenternas möjligheter att i realiteten ta del av det enormt rikhaltiga utbildningsutbud som finns att tillgå är därför för närvarande tämligen begränsade.
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3. Musikteoriutbildning i svensk och internationell kontext
Musik är en i hög grad internationell företeelse liksom de begrepp som följer språkliggörandet
av musiken. I detta avsnitt görs ett försök att sätta svensk högre musikteori utbildning i ett historiskt och internationellt sammanhang. Några exempel ges också på hur musikteoriutbildning är
organiserad vid andra lärosäten i Sverige och i några andra länder.
3.1 Musikteoribegreppet i historisk belysning
Musikteori uppkom som en hjälp till musikalisk förståelse och eget komponerande i en process
som kan spåras ända till antikens dagar. Under 1700-talet kom tankar om det att formuleras allt
tydligare. På 1800-talet kom musikteorin att struktureras på samma sätt som inom en lång rad
kunskapsområden, då det moderna vetenskapliga förhållningssättet utvecklades. Musikteorin
delades in i olika musikteoretiska moment som harmonilära, melodilära, kontrapunkt samt analys,
instrumentation och komposition. Denna utveckling fortskrider under 1900-talet då komposition separeras som eget ämne. Den renodlade musikteorin befäste och utvecklade en position
som reflektion för att lära sig spela och utveckla sitt musicerande.
I konsekvens med att teoribegreppet i generell mening skiftat innehåll under 1800-talet och gått
från att vara praxisrelaterat (språklig formulering av hur något görs) dvs. den antika betydelsen
– till att bli ett sätt att förstå, förklara och kontextualisera empiriska förhållanden. I denna tradition utvecklades musikvetenskapen som ämne, läran om musik, dess teori, funktion och historia,
parallellt med andra ämnen så som litteraturvetenskap, konstvetenskap etc. huvudsakligen skiljt
från det praktiska utövandet. Inledningsvis, och ända fram till slutet av 1900-talet, benämndes
dessa ämnen ”– historia”, vilket ger en bild av ursprunget.
Under 1900-talet skärskådades musikteorin som begreppslig konstruktion och Walter Piston
underströk 1941 i Harmony5 att musikteorin inte talar om hur musik ska se ut i framtiden utan
hur man skrev musik förr. I detta relaterades alltså fortfarande helt till den klassiska traditionen.
Det uppstod försök att återerövra innehållet i termen musikteori i dess antika mening genom
att i stället använda termen hantverk, t.ex. genom Radiokonservatoriets skrift ”Det musikaliska
hantverket” från 19686.
Musikteori så som begreppet används och beskrivs idag, är i hög grad hämtad från tyskspråkiga
regioner och USA. Beskrivning och definiering av olika delområden inom musikteoriämnet följer i
huvudsak den struktur man har i dessa länder.
3.2 Musikteoriutbildning på andra lärosäten i Sverige och i andra länder
I samband med försöken att nagla fast hur musikteoribegreppet används i andra länder och vid
andra lärosäten i Sverige har ett antal musikteoriutbildningar undersökts. Utgångspunkten har
varit att fokusera på länder som representerar traditioner som man i Sverige påverkats av nämligen den nordiska, den tyskspråka/centraleuropeiska samt den anglo-amerikanska. Termen
musikteori används vid de olika lärosätena stundtals synonymt med endast teori och innehållet i
de olika delarna av musikteori/teori är relaterat till genrerna.

5 Piston, Walter (1941), Harmony, New York.
6 Edlund, L. & Mellnäs, A. (1968). Det musikaliska hantverket. Stockholm: Sveriges radio.
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Här finns både konstnärliga och vetenskapliga masterutbildningar i musikteori och i de flesta
fall finns också ett tydligt pedagogiskt/didaktiskt inslag och formuleringar kring en tänkt framtida sysselsättning som musikteoripedagog i (högre) musikutbildning eller någon form av pedagogisk uppgift i andra sammanhang.7
3.3 Slutsatser
Musikteoribegreppet är sprunget ur det antika teoribegreppet för att språkliggöra praktiska
färdigheter. Kunskapsfältet utvecklades och under 1800-talet systematiserades fältet i enlighet
med den tidens vetenskapsideal. Teoribegreppet skiftade innehåll från att vara praxisrelaterat
till att bli ett sätt att förstå, förklara och kontextualisera empiriska förhållanden. Ur detta växte
sedan musikhistoria/musikvetenskapen fram.
Den till synes magra slutsatsen, av ett omfattande arbete med att undersöka användningen av
musikteoribegreppet och musikteoriutbildningar vid andra lärosäten, är att det ser väldigt olika
ut. Trots olikheterna kan ändå konstateras att det finns gemensamma frågeställningar att brottas
med. Musikteoriutbildningar av olika natur finns representerade på olika håll, men ofta har de
gemensam utgångspunkt i en didaktisk/pedagogisk ambition. Det finns också möjlighet att inom
ramen för konstnärliga utbildningar fördjupa sig i musikteoretiska frågeställningar på olika
sätt. Vikten av att vid varje givet tillfälle noga definiera hur man använder begreppen för att inte
skapa förvirring, kan inte nog understrykas.

7 Se bilaga 2. Den information som finns tillgänglig via internet är i stora stycken disparat och stundtals
svårgenomtränglig, vilket delvis kommit att styra undersökningen. Sammantaget kan ändå konstateras
att det är samma typ av struktur och utmaningar som finns på KMH och att vi här på intet sätt skiljer
oss från huvudfåran i internationella sammanhang.
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4. Musikteori som begrepp och kunskapsområde vid KMH
I den delrapport som musikteorigruppen lade fram i januari 2015 formulerades en definition av
musikteoribegreppet på grundval av det aristoteliska, praxisrelaterade teoribegreppet som innebär att teori ses kopplad till och oskiljbart från praktiken. Det innebär då att musikteori alltid
är och måste vara direkt relaterad till den specifika genre, eller den musik det är fråga om och
tjänar till att beskriva, analysera och föra kunskap vidare om, i språkliga termer. Detta till trots
finns principer som har bredare giltighet eller som till och med är allmängiltiga. Till det ska
sägas att kunskap är en föränderlig massa och i en intellektuellt rörlig miljö, så som en högskola,
aktualiseras ständigt nya frågeställningar. Detta innebär att man måste vara öppen för samband
mellan och bryggor över olika musikaliska uttryck.
En stor del av den musikteori som förekommer på grundläggande- och avancerad nivå behandlar tonala strukturer. De tonala strukturernas betydelse och centrala position är oomtvistligt.
Det är emellertid ett problem att dessa strukturer nästan helt tränger ut andra minst lika intressanta musikteoribegrepp som musikkognition, improvisation, mikrotonalitet, mikrorytmik och
samspelsfunktioner. Detta illustreras bäst genom ett exempel; En musikteoretisk behandling
av ett pianosolo av Keith Jarret består ofta av en notbild där solot är nedtecknat och analyserat
i förhållande till omgivande ackordstrukturer. Det som emellertid kanske inte noteras med
musikteoretiska termer är hur den omgivande musiken förhåller sig rytmiskt, harmoniskt,
mentalt till de toner som skapas. Tonerna i sig, spelade av någon annan, i samma harmoniska
kontext säger säkerligen lyssnaren något annat. Att också beskriva upplevelsen och inte bara
tonala och rytmiskt förenklade strukturer, utifrån ett musikteoriskt perspektiv är således en utmaning.
I detta avsnitt förfinas redovisningen av musikteoribegreppets användning ytterligare. Vidare
resoneras om definitionen av musikteoribegreppet i relation till planering av utbildning i musikteori, samt vilken roll och funktion musikteori har som kunskapsområde i utbildningen.
4.1 Musikteori som begrepp i utbildningen vid KMH
Med ett praxisrelaterat musikteoribegrepp, såsom beskrivits ovan, är musikteorins funktion
densamma oberoende av genre m.m. medan det faktiska innehållet skiftar beroende av vad/
vilken musik den stöttar utövandet eller inlärningen av. Begreppets innehåll hänger intimt
samman med vilket instrument eller vilken genre som spelas och skillnader utgör en naturlig
konsekvens av skillnaden i praktiska villkor. Med ett sådant sätt att se på musikteori blir definitionen flexibel och anpassas till den musik/de instrument som spelas.
Begreppet kan delas in i tre huvudkomponenter som återspeglar olika sidor eller användningsområden inom musikteorin, nämligen lyssna, analysera och skapa. Vad dessa kategorier sedan
fylls med och hur de relaterar till varandra är genrerelaterat. Nedan följer en ungefärlig definition av musikteoridelarna i olika genrer:
•

Klassisk musikteori – analys, gehör, satslära, harmonilära, kontrapunkt,
komposition, instrumentation, formlära, m.m.

•

Jazzteori – komposition, harmonilära, arrangering, gehör, freeformteori,
improvisation, mikrorytmik, m.m.

•

Folkmusikteori – gehör, låtspel, musikkognition, metrisk analys,
arrangering, komposition, m.m.

•

EAM-teori – sonologi, musikens ljudlära, analys, syntes, akustik, m.m.

14

Med olika genrers utveckling förändras alltså även musikteorin – om man tillämpar ett praxis- relaterat teoribegrepp. Det kan illustreras enligt följande:

Eller på ett mer linjärt traditionellt sätt, enligt bilden nedan.
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4.2 Musikteori som kunskapsområde – roll och funktion vid KMH
Historiskt är det framförallt kyrkomusikerna som representerat ett brett kunnande och intresse
för musikteori genom den komplexa arbetssituation de befunnit sig och i hög grad tvingats axla
ensamma. Inom övrig klassisk/västerländsk konstmusik har fokus däremot legat starkt på att bli
virtuos på sitt instrument som solist eller som del i en orkester varvid intresset för musikteori
blivit mindre. De som inom denna tradition haft behov av musikteorin har främst varit dirigenter och kompositörer vilket inneburit att musikteori kopplad till den västerländska konstmusiken traderats och lärts ut av musikteoripedagoger vars eget fokus inte främst legat på att
vara aktiva musiker. Dessa musikteoripedagoger har i hög grad varit nyckelpersoner i de
klassiska musikerutbildningarna.
I andra genrer, och även i hög grad inom komposition och dirigering, är det de aktivt
musikutövande lärarna inom respektive fält som undervisar såväl praktiskt spelande (dirigering/komposition) som musikteori. Inom jazz t.ex. är musikteorin en integrerad del av utbildningen, liksom i folkmusik och även utbildningen på Edsberg, om än på olika sätt. Det är alltså
endast inom den klassiska traditionen som det är/har varit möjligt att skilja ut musikteorin på
ett sådant sätt att särskilda musikteoripedagoger/-lärare haft en uppgift.
4.2 Slutsatser
Med viss försiktighet kan det kanske uttryckas som att man inom jazz och folkmusik i större
utsträckning än inom den klassiska konstmusiken använt musikteorin som ett avgörande verktyg för att hantera olika typer av spelsituationer eller ständigt växlande spelsituationer, för att
snabbt kunna ställa om och finna sig i ett nytt läge. En möjlig hypotes skulle kunna vara att de
klassiska musikerna traditionellt spelat i situationer där det finns en ”ledare” – dirigenten – som
ger anvisningar på ett sådant sätt att musikteori inte varit lika nödvändig.
Om man ser till den förändrade arbetsmarknaden för musiker kan det finnas anledning att börja
se detta på annat sätt i framtiden. Utbildningsmodellen på Edsberg skulle kunna vara exempel
på detta sätt att hantera undervisningen i musikteori utifrån en ny verklighet på arbetsmarknaden. I flera utbildningar används det praxisrelaterade musikteoribegreppet, men vid delar av
den klassiska institutionen har en viss glidning skett mot att vara stödjande i stället för en explicit del av musiken. Den praxisrelaterade definitionen av musikteori torde vara den som är
mest fruktbar. Med denna definition av musikteori ges ett självklart redskap för att reflektera
kring sitt eget och andras musicerande i ett sammanhang, just så som examensordningen föreskriver. Detta ger också en tydlig fingervisning om musikteorins roll som reflekterande inslag i
utbildningen.
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5. Utbildningsutbud i musikteori
I detta avsnitt ges en bild av KMH:s utbildningsutbud i musikteori. Vilket omfång musikteorin har
i de olika utbildningarna på kandidatnivå, vilken struktur kurserna har samt vilken typ av lärandemål som används samt progression i kurserna åskådliggörs.
5.1 Musikteorins omfång i de konstnärliga kandidatutbildningarna
Nedan visas en bild som schematiskt återger utbildningens innehåll enligt utbildningsplanerna
för kandidatprogram med huvudområdet musik. Mot bakgrund av hur kursplaner har skrivits
fram och hanterats, så som det är beskrivet i kapitel 2 i denna rapport, är det dock inte möjligt
att säkerställa utbildningarnas innehåll i alla stycken. Syftet med denna redovisning är att ge en
övergripande bild av hur musikteorin placeras och framställs i utbildningarna, liksom
möjligheten för studenter att forma utbildningen efter egna behov och intressen, t.ex. i relation
till musikteori, i de olika programmen genom de valbara kurserna.

Med denna bild för ögonen framgår programmens skilda struktur tydligt, varvid frågan om
likvärdighet i en kandidatexamen i musik automatiskt reses.
Här visas programmens obligatoriska eller valbara kurspoäng i musikteori. Möjligheten att ta
kurser vid flera institutioner nyttjas alltför sällan i praktiken, vilket gör flera kurser institutionsbundna i realiteten. Visst samarbete mellan Jz och KDM är dock etablerat (se vidare bil. 3).
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•

Musiker Jazz – obligatorisk musikteori 23 hp, ett flertal valbara kurser från
jazzinstitutionen men också från KDM och från Folkmusik. Det finns 30 hp
i valbara kurser att utnyttja.

•

Musiker Folkmusik – obligatorisk musikteori 40 hp8, ett flertal valbara kurser
i musikteori erbjuds från Folkmusikinstitutionen men också från KDM. Det
finns 30 hp i valbara kurser att utnyttja.

•

Musiker Andra kulturer – obligatorisk musikteori 40 hp9, ett flertal valbara
kurser i musikteori erbjuds från Folkmusikinstitutionen men också från
KDM. Det finns 30 hp i valbara kurser att utnyttja.

•

Musiker Musik- och Media – obligatorisk musikteori 30 hp10, Få valbara 		
kurser kan väljas utanför egna institutionen enligt utbildningsplanen.

•

Musiker Västerländsk konstmusik – obligatorisk musikteori 25 hp11. 		
Därutöver finns ett flertal valbara kurser från främst KDM. Det finns 5 hp
valbara poäng att utnyttja.

•

Komposition Vk – obligatorisk musikteori 80 hp. Det finns 10 hp valbara 		
poäng att utnyttja.

•

Komposition Jz – obligatorisk musikteori 75 hp. Det finns 10 valbara poäng
att utnyttja.

•

Komposition EAM – obligatorisk musikteori 75 hp. Det finns 10 valbara 		
poäng att utnyttja.

•

Dirigering – obligatorisk musikteori 45 hp. Det finns 10 hp valbara poäng
att utnyttja.

5.2 Musikteorikurserna
I det följande redovisas den genomgång av kursplaner för musikteori som gruppen gjort –
kommentarerna är minimalistiska och syftar främst till att resa frågor och problematisera generella förhållanden. Därigenom utgör denna genomgång ett underlag för en framtida revidering och/eller utveckling av utbildningsutbudet i musikteori i sin helhet.
Just de skilda förhållningssätten till musikteori och den delvis divergerande terminologin i
kombination med otydlig struktur för utbildningarnas uppbyggnad innebär att det inte med
självklarhet går att utläsa kursernas innehåll genom kursplanerna. Kategorierna för analysen är
därmed inte helt konsistenta men utgör en avspegling av verkligheten, så som den formats
genom oklara villkor.
5.2.1 Musikteorikurser som ges på KDM för KK:s studenter

De musikteorikurser som ges på KK bör genomgå en revidering i syfte att renodla musikteori
och musikhistoria.12

8 Ensemblespel och musikteori ligger i samma kurser vilket gör de obligatoriska poängen något
missvisande.
9 Ensemblespel och musikteori ligger i samma kurser vilket gör de obligatoriska poängen något
missvisande.
10 Uppgiften är missvisande p.g.a. kursernas förenklade benämning, i realiteten är det sannolikt 17,5 hp.
11 I musikteorikurser inkluderas även musikhistoria, och utgör sannolikt 16 hp i realiteten.
12 Se bilaga 4
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5.2.2 Musikteori på KDM

Vid KDM finns ett omfattande kursutbud i musikteori – flera kurser tycks ha ett i förhållande
till poängen alltför omfattande samt oklart innehåll, vilket kan skapa svårigheter för studenterna. En del oklarheter gällande behörighet föreligger.13
Gällande musikteorikurserna på KDM har även några generella frågor rests:
•

Instrumentation – förtydligande av vad det innebär i olika sammanhang bör
göras och kan dessa kurser samordnas i högre grad? Skulle det kunna ge en
kvalitetsmässig vinst?

•

Skulle formlära för dirigenter och kompositörer kunna samläsas helt eller
delvis, för och på så sätt uppnå högre kvalitet?

5.2.3 Musikteori på FM

Vid institutionen för folkmusik finns en mängd kurser i musikteori. Även här finns en del otydligheter och möjlighet till förbättringar. Det gäller bland annat de omfångsrika innehållsbeskrivningarna, vilket kan skapa förvirring i vad som faktiskt kommer att ske på kursen, samt otydligheter i beskrivning av progression i kurserna.14
5.2.4. Musikteori på JZ

Vid institutionen för jazz ges en handfull musikteorikurser. Även här finns en del oklarheter av
olika slag.15
5.2.5. Musikteori på MoM

Musikteorikurserna på MoM har en delvis oklar struktur och innehållet är endast delvis att
betrakta som musikteori. Kursplanerna bör revideras och renodlas med målsättningen att få
kursmål och verkligt innehåll att överensstämma. Behörigheter bör ses över.16
5.3 Slutsatser
Musikteorins omfattning på de olika programmen varierar i intervallet 20-40 hp (i realiteten
sannolikt 16 – 40 hp), enligt utbildningsplanerna. Kursutbudet inom musikteori är omfattande
och diversifierat. I en mängd kurser är det oklart i vilken utsträckning kursplanerna motsvarar
kursernas faktiska innehåll. Det finns även oklarheter i flera kursplaner avseende t.ex. innehåll,
titel, behörighet, progression samt på vilket sätt olika kurser hänger ihop eller inte.

13
14
15
16

Se bilaga 4
Se bilaga 4
Se bilaga 4
Se bilaga 4
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6. En miniminivå för musikteori – ett instrument för 			
likvärdighet?
Med utgångspunkt i ett musikteoribegrepp som är praxisrelaterat kan vi mäta mängden musikteori i olika utbildningar. Eftersom alla studenter tar kandidatexamen i musik är det viktigt att
utbildningen har en miniminivå beträffande poängantal, inte samma men motsvarande innehåll
i musikteori. Vilken miniminivå för antalet hp musikteori i en kandidatexamen är rimlig (med
utgångspunkt ifrån tanken att musikteori säkerställer reflektionskravet i relation till examensordningen)? Hur kan en miniminivå säkerställas, mätas eller formuleras?
6.1 Musikteori som del av musik och utbildning
Bakgrunden till varför det ser ut som det gör är de olika genrernas sätt att hantera musikteori.
Musikteorin har en mer eller mindre självklar plats i utbildningen beroende på hur den kopplas
till det egna spelet. Inom den klassiska musiken används musikteorin mer som ett analyserande
verktyg av tidigare skriven musik och mindre till ett eget skapande. Inom genrer som folkmusik
och jazz kopplas musikteori till komposition och improvisation, vilket gör musikteorin tydligt
involverad i t ex ensemble och instrumentalundervisning. Ett viktigt skäl till att musikteoriundervisningen skiljer sig åt är också skillnader i förkunskaper. Det beror på hur musikteori
tas upp i förutbildningar och det faktum att musikteori faktiskt har olika betydelse för det egna
spelandet.
Ur ett studentperspektiv är det inte lika självklart att genrers syn på musikteori bör skilja sig åt.
Självklart finns stora genreskillnader som utkristalliserats högre upp i utbildningen, men fundamentet, språket, har mycket gemensamt och genrerna har mycket att lära av varandra.
6.2 Musikteori – antagningsprov och kunskapsnivåer
Det läggs stor vikt vid musikteori i utbildningsspecifika antagningsprov. Dessa prov används för
att säkerställa tillräckliga förkunskaper för att tillgodogöra sig utbildningen. Här blir de separata
spår i utbildningen som genrebindningen skapar tydliga. Musikteorin utvecklas alltså och formerar riktning som en konsekvens av genrerna – jazzteori, folkmusikteori, EAM-teori. Här finns
en risk att studenterna begränsas onödigt mycket genom de skillnader som finns mellan olika
genrer.
För att det skall finnas möjlighet till musikalisk breddning är det viktigt att det finns ett gemensamt språk. Det finns t.ex. flera sätt att analysera harmoniska förlopp. Toner låter likadant, men
beskrivningen av dem skiljer sig åt. Analysmetoder skapas efter musikaliska förlagor och eftersom förlagorna ser olika ut och tar olika riktningar har analysmetoderna olika utseenden. Ett
ackord bestående av exempelvis fyra toner kan beskrivas med olika beteckningar i ackordanalys,
funktionsanalys, klassisk steganalys, jazzsteganalys, generalbas eller Schenkeranalys. Med
generella kunskaper i musikteori är det utvecklande och stimulerande att jämföra olika analysformer. Och tvärtom skapar olika termer och språkliga benämningar barriärer för nybörjare.
Bilderna nedan är schematiska i sin karaktär och avser endast att ge en utgångspunkt för
diskussion. Därför används beteckningar som program A, program B etc. I den första bilden
åskådliggörs problemställningen ovan. I program A där studenter uppvisar en stor kunskap i
musikteori redan vid antagningen och sedan får en relativt flack utbildningskurva.
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I program C har studenterna en betydligt lägre kunskapsnivå i musikteori vid antagningen men
får en brantare inlärningskurva. Denna typen av förhållande är intressant att belysa och dra lärdom av. Vårt största ansvar som högskola ligger i att kunna säkerställa en lägsta nivå av kunskaper i musikteori vid antagning för att studenterna ska kunna följa utbildningen och sedan ha
en lägsta nivå vid examen, som gärna får överskridas.

Studenterna har alltså, som nämnts, olika förkunskaper i musikteori och utbildningarna inne
håller olika mycket musikteori vilket därmed inte ger likvärdiga kandidatexamina i musik. Det
är svårt och kanske inte ens önskvärt att jämföra studenters kunskaper men det ger en fingervisning om var insatser bör sättas in.
Ett sätt att se det är att förutsätta och kräva att alla antagna på KMH ska besitta en lägsta
kunskapsnivå i musikteori vid antagning och att man sedan mäter mängden musikteori i högskolepoäng. Det är som vi tidigare tagit upp, svårt att helt definiera vad som ingår och inte ingår
i musikteoriämnet just för att det är relaterat till musiken, men det går att skapa ett mått genom
att se hur många poäng musikteori som ges inom olika program.
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I en uppställning som den ovan är det lätt att jämföra mängden musikteori i utbildningsplanerna, men det säger inget om studenternas faktiska kunskapsnivå vid examen. En rimlig lägstanivå torde dock vara möjlig att fastställa i form av antal högskolepoäng. Idag ligger den på ca 20
högskolepoäng vilket ger en slags grov garanti för en lägsta nivå även kunskapsmässigt. Ett annat
sätt att se det är att utgå från studenternas kunskapsnivå i musikteori vid antagningen (denna är
enkelt mätbar) och sedan lägga mängden av programmets musikteorikurser ovanpå denna utgångsnivå.

Med detta resonemang får man en tydlig linje från förkunskapskrav vid antagning till examen.
Det gör det lättare att skapa tydliga mål för musikteorin i utbildningen. Antagningsproven finns
för att säkerställa att alla studenter håller en lägsta kunskapsnivå för att kunna tillgodogöra sig
utbildningen och utbildningens (lägstanivå av) musikteorikurser säkerställer en
gemensam lägsta nivå i musikteori vid examen.
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7. Sammanfattande analys
7.1 Inledning
Det finns många faktorer som tillsammans förklarar bakgrunden till läget för musikteori som
kunskapsfält vid KMH. Det handlar om utbildningens organisering, teoribegreppet i generell
mening liksom det specifika musikteoribegreppet och dess skiftande och sammanhangsberoende innebörd samt historiska utveckling. Genom denna utredning och delrapporten från
januari 2015 har vi tydligt kunnat knyta examensordningens krav på reflektion till musikteorin
och formulera några byggstenar i arbetet med att formulera innebörden av likvärdig kvalitet i
utbildningen.
7.2 Utbildningens organisering
När det gäller utbildningens organisering är det tydligt att man på KMH kämpat med att hitta
en rimlig hållning i skärningspunkten mellan gamla beprövade traditioner och normer för hur
högre musikutbildning ska bedrivas och de krav som ställs på en modern högskola. Konservatoriets ideal bryts mot högskolemiljöns. Det stegvisa arbetet för att finna jämvikten har lett till att
flera organisationsprinciper för utbildningens struktur utvecklats och levt parallellt – något som
tydligt avspeglas i just musikteorikurserna. Detta har fått olika slags konsekvenser, samarbete
mellan institutionerna har blivit krångligt och studenternas möjligheter att ta del av det rikhaltiga utbildningsutbud som finns att tillgå begränsat.
7.3 Musikteori och musikteoriutbildning
I den utblick som gjorts nationellt och internationellt, om än begränsad, är det uppenbart att
musikteoribegreppet används på olika sätt i olika sammanhang. Den visade också att det finns
olika typer av musikteori(-pedagog)utbildningar, främst inom den klassiska traditionen.
För KMH finns det all anledning att återerövra det praxisrelaterade antika musikteoribegreppet.
Det utgör, i enlighet med delrapportens slutsatser, en grund för kravet på reflektion i högskoleförordningens examensordning. Musikteori som språkliggörande av musikaliska kunskaper öppnar för just den komplexitet och mångfald som musiken innehåller, dvs. varje genre,
instrument, epok etc. har sin musikteori samtidigt som man ger möjlighet att förhålla sig till
genreövergripande musikteoretiska principer.
Musikteorin utgör en nyckelfunktion i att ge studenterna förutsättningar att
- visa förmåga att beskriva, analysera och tolka form, teknik och innehåll samt kritiskt reflektera
över sitt eget och andras konstnärliga förhållningssätt inom huvudområdet för utbildningen
(konstnärlig kandidatexamen)
- visa förmåga att självständigt och kreativt kunna formulera nya frågor och bidra till kunskapsutvecklingen, lösa mer avancerade problem, utveckla nya och egna uttryckssätt samt kritiskt reflektera över sitt eget och andras konstnärliga förhållningssätt inom huvudområdet för utbildningen
(konstnärlig masterexamen)
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Musikteoribegreppet uppträder något förenklat i tre skepnader. Det som vi talat mest om här är
det praxisrelaterade antika begreppet. Därtill finns som tidigare nämnts det musikvetenskapligt
präglade begreppet med rötter i 1800-talets vetenskapsteori med ambitionen att förstå, förklara
och kontextualisera empiriska förhållanden. Mellan dessa två begreppsvärldar finns ytterligare
ett fält med ett begrepp som består i en glidning dem emellan, där musikteorin inte fullt ut är
en del av det konstnärliga, men ett stöd för det konstnärliga, som en slags hjälpare. Denna uttolkning av musikteoribegreppet härrör ur den musikteoripedagogiska sfären i landskapet mellan den konstnärliga praktiken och den utifrån analyserande blicken såsom i musikvetenskapen.
Betydelsen av kunskaper i musikteori kan sannolikt inte nog understrykas när det gäller studenternas förutsättningar att klara sig på en framtida arbetsmarknad. Musikteorin ger en
stabil grund för att kunna utvecklas och agera i ett självständigt konstnärskap i ständigt
växlande miljöer. Musikteorin bidrar enkelt uttryckt till att utveckla ett självständigt och
professionellt förhållningssätt i yrkeslivet som musiker.
7.4 Utbildningsutbud och kunskapskrav i musikteori
Utbildningsutbudet i musikteori på KMH utgörs av en fantastisk mångfald, men är något tyngd
av omgångar av förändrade förutsättningar, direktiv och regelverk för utbildningens organisering. Detta gör att kursplaner stundtals är oöverskådliga och svårgreppbara för andra än
ansvariga lärare med närmaste kollegor.
En miniminivå för musikteori och konsistens mellan antagningsprov, utbildning och examen ger
goda förutsättningar för att skapa likvärdighet i utbildningen. För att en lägsta nivå ska kunna
säkerställas och ett gemensamt kvalitetsbegrepp utvecklas måste det emellertid vara möjligt att
se och förstå hur utbildningarna är uppbyggda. Detta måste framgå i utbildningsplaner, kursplaner och kursguider.
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8. Förslag
I konsekvens med ovanstående analys ges här ett antal förslag. De är av vitt skilda karaktärer
och ligger på olika nivåer i förhållande till helheten, allt från tämligen detaljerade frågor till
större strukturella frågor. I bilaga 4 lämnas konkreta kommentarer till specifika kurser.
8.1 Stärk musikteorin som kunskapsfält
Den enskilt viktigaste frågan är att stärka musikteoriundervisningen, utifrån ett praxisrelaterat
musikteoribegrepp. Det innebär att man säkerställer en likvärdighet i utbildningen i kvalitetshänseende och samtidig garanterar att ett reflekterande förhållningssätt krävs och ingår i utbildningen. Studenternas förutsättningar att klara sig på en alltmer komplex arbets- marknad ökar,
liksom deras förmåga till att själva långsiktigt arbeta med utveckling av sitt eget konstnärskap.
•

Masterprogram i musikteori – med utgångspunkt i det musikteoribegrepp
som finns i gränslandet mellan det praxisrelaterade och det med rollen att
vara stöd för den konstnärliga processen, skulle en masterutbildning med
främsta syfte att vara forskningsförberedande fylla en viktig funktion.

8.2 Förenkla och förtydliga utbildningsstrukturen
Den stora vinsten med en transparent struktur av musikteorikurser berör studenternas lägsta
respektive högsta kunskapsnivå i musikteori. För studenter med låg kunskapsnivå är det av stor
vikt att identifiera dessa och samla dem över programgränserna för att kunna stötta dem på
bästa sätt. Om det inte görs riskerar studenterna att få följa en undervisning som är alltför svår
med eventuell utslagning som följd. I stället för att sätta in individuell handledningshjälp inom
egna institutionen, vilket är onödigt resurskrävande, kan de handledas tillsammans.
När det gäller studenter med en hög nivå är det viktigt att visa på möjligheter till en bredare väg
inom musikteorin utanför de egna genregränserna. De valbara kursernas funktion och
innehåll behöver förtydligas och informationen kring dessa förbättras. Här kan vårt utbildningsutbud liknas vid ett delikat smörgåsbord med många valmöjligheter om vi samarbetar över
programgränserna. Om det musikteoretiska gemensamma språket tas upp i programmens grundkurser förenklas övergången mellan olika valbara kurser ytterligare.
Det är av stor vikt att studenterna tillåts profilera sig inom sitt program – antalet valbara poäng
är här avgörande. Kunskapsnivån i musikteori är central för att säkerställa att kraven för konstnärlig kandidat och konstnärlig master uppfylls i enlighet med examensordningen. Detta bör
synliggöras i utbildningsplanerna.
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8.3 Övriga synpunkter
•

Det samlade resultatet av denna utredning bör bilda grund för det fortsatta
översynsarbete som UF-nämnden initierat.

Om minimikrav för kunskaper i musikteori:
•

En miniminivå för musikteorin för ett kandidatprogram bör kunna fastställas
till ca 20 hp, kompletterat av minimikrav på antagningsprov.

•

Musiklära – kurser i musiklära ska inte ges av KMH, utbildning på denna
nivå bör ske inom ramen för förutbildningarnas verksamhet. I konsekvens
med denna hållning bör KMH vara tydlig med detta i alla relevanta fora.

Om kurser i musikteori:
•

Renodla kurser i musikteori – i de fall det inte finns pedagogiska eller andra
substantiella skäl att kombinera dem med annat.

•

Behörigheten för tillträde till många kurser tycks onödigt snäv – den bör
ses över med målsättningen att öppna kurser för fler studenter över
institutions- och programgränserna.

•

Musikteori och lärarutbildning – kursutbudet i musikteori på lärarutbildningen bör ses över i särskild ordning i samband med att översyn av lärarutbildningen görs.

Om styrdokument:
•

Antal sidor för kurslitteratur ska anges i kursplanen/kursguiden.

•

Målgrupp för kursen bör framgå av kursplanen.

•

Skapa en mer konsistent och ändamålsenlig struktur för kursplaner av		
seende utformning och innehåll. I detta arbete är beslutet om att
komplettera varje kursplan med en kursguide ett viktigt steg.

•

Utveckla tydliga principer för nomenklatur, terminologi rörande nivåer och
progression, kursnamn, målformuleringar etc.

•

Hemsidan KMH.se – det är av mycket stor betydelse att utbildningsutbudet
är väl strukturerat och transparent inför en besökare om man vill ge ett
habilt och kvalitetsmedvetet intryck.
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Bilaga 1 Direktiv
UFN		Beslut			2014-05-05
Uppdrag – analysera och klassificera musikteoriutbudet vid KMH
Under innevarande läsår har frågan om undervisning i musikteori diskuterats utifrån olika
positioner. Diskussionerna har handlat om kursutbudets omfattning, möjligheten att utveckla
”ämnet” musikteori och bygga ut utbildningsutbudet samt musikteorins roll i olika avseenden.
För att få ett fullgott underlag för att gå vidare i arbetet skall en grupp sakkunniga med sekreterarstöd från Utbildnings- och forskningsavdelningen utses. En lämplig utgångspunkt för gruppens arbete utgörs av det perspektiv på musikteori som beskrivs nedan.
Musik som språk – om musikteorins roll i musik
Musik liknas ofta vid eller omtalas som en form av språk. Låt oss hålla fast i den jämförelsen ett
ögonblick för att få perspektiv på musikteorins roll i musiken.
Språk förmedlas genom ljud eller tecken på papper, detsamma gäller för musik. Språk kan delas
in i grupper med likartad struktur (slaviska, germanska, latinska, orientaliska, indoeuropeiska etc.) samt relaterade till tid, världsdel och kultur m.m. Samma sätt att gruppera återfinns inom musik.
För att kunna göra en analys av språket, förstå dess struktur och grundläggande konstruktion
utgår man från grammatiken. Alltså det regelsystem som beskriver hur morfem (orddelar) kombineras för att bilda ord. Hur ord i sin tur kombineras för att skapa förståeliga satser och meningar. Inom musiken har musikteorin motsvarande funktion dvs. beskriver och ger verktyg för
analys av musikens uppbyggnad och form.
Vid inlärning av (främmande) språk utgör den specifika grammatiken – relaterad till just det
språk som ska läras in – ett viktigt stöd. Inlärningen av grammatiken måste ske interaktivt i
förhållande till och parallellt med färdighetsträningen i det specifika språket. En liknande funktion torde musikteorin ha i relation till specifika genrer inom musiken, t.ex. jazz eller folkmusik.
Grammatik beskriver olika regler för hur ett språk ser ut (särspråklig grammatik) och teorier om
hur grammatiska system fungerar (allmän grammatik). Detta sätt att beskriva grammatik borde
vara överförbart till musikteorins roll i musik. Om det förhåller sig så borde man således kunna
tala om genrebunden musikteori som måste hanteras i relation till utbildning i den specifika
genren samt en allmän musikteori av mer abstrakt och generell art.
(Allmän) grammatik är ett medel att förstå språk i generell mening, hur språket påverkar vårt
sätt att tänka, strukturera information, förstå och uppfatta fenomen som tid/tempus etc. Frågor
som tangerar filosofi och som har behandlats av stora tänkare som Levi Strauss och Noam
Chomsky. På samma sätt kan man, i konsekvens med resonemanget ovan, anta att musikteorin
fungerar. Att musikteorin utgör en struktur som ger möjlighet att analysera och förstå musikaliska konstruktioner.
I språket utgör själva skrivandet, hantverket för att producera budskap, ytterligare en dimension. Motsvarigheten inom musik torde vara komponerandet. Både som skribent och kompositör måste man ha djupa kunskaper i regelverket (grammatik/musikteori) för att göra det
man vill – utifrån ett praktikerperspektiv.
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Direktiv för utredningsarbetet
UF-nämnden har kunnat konstatera att utbildningsutbudet gällande musikteori är såväl omfattande som disparat.17
En tydligare benämning och klassificering av kurserna är nödvändig. Därutöver måste en analys
göras av vilka kurser som är att betrakta som renodlad allmän musikteori och vilka kurser som
snarast är kurser i något annat som klargörs genom vissa musikteoretiska inslag.
En klassificering av det nuvarande utbildningsutbudet kan sedan ligga till grund för:
•
•
•
•

Revidering- och/eller omstrukturering av kursutbudet i musikteori
Beslut om nya benämningar av kurser som nu klassats som musikteorikurser
Revidering- och/eller utveckling av lärandemål för kurser i musikteori
Analys av om och i så fall hur ett masterprogram i musikteori kan utformas

Utifrån analys och klassificering ska gruppen föreslå lämpliga förändringar på ovanstående
punkter.
Gruppens sammansättning
Följande personer utses
• Adjunkt Anders Sjögren, KDM
• Adjunkt Johanna Roll, KDM
• Adjunkt Johan Hammert, KDM
• Lektor Torbjörn Gulz, Jazz
Till gruppen sekreterare tillika sammankallande utses forskningshandläggare
Annika Åkerblom, UFA.
Uppdragets rapportering
Uppdraget ska rapporteras senast den 31 oktober 2014 i form av en skriftlig rapport till
UF-nämnden.

17 Detta har framkommit genom utredningsarbete och samtal i UFN och med teorilärare, prefekter och
studierektorer.
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UFN			Beslut		2015-01-29
Tilläggsdirektiv – Utredningen för att analysera och klassificera musikteoriutbudet vid
KMH
I maj 2014 tillsattes en utredning med syfte att analysera och klassificera musikteoriutbudet vid
KMH. Utredningens upprinnelse står att finna i omfattande diskussioner om undervisningen i musikteori utifrån olika aspekter, bl.a. rörande kursutbudets omfattning och
disparata struktur, möjligheten att utveckla ”ämnet” musikteori och bygga ut utbildningsutbudet genom att skapa en masterutbildning samt musikteorins roll och funktion i utbildningen.
För att få ett fullgott underlag tillsattes grupp sakkunniga med sekreterarstöd från
Utbildnings- och forskningsavdelningen.
I direktiven framgick att en tydligare benämning och klassificering av kurserna är nödvändig. En
analys skulle göras av vilka kurser som är att betrakta som musikteori i egentlig mening.
Under arbetets gång har det blivit uppenbart att frågan om musikteorin behöver såväl bredare
och djupare genomlysning än direktiven angivit, för att bli ändamålsenlig och gagna verksamheten optimalt. Mot denna bakgrund har arbetsgruppen till UFN avgivit en delrapport
2015-01-29 i stället för slutrapport. Mot bakgrund av delrapporten ges följande tilläggsuppdrag:
•
•
•
•

Musikteoriämnet och musikteoriutbildningen vid KMH ska relateras till och sättas in i en
internationell kontext
Utarbeta en gemensam defintion för hur musikteoribegreppet används vid KMH –
relaterat till den internationella kontexten
Föreslå en miniminivå och omfattning av musikteori på kandidatprogram vid KMH
Ge förslag till hur kursutbudet i musikteori bör struktureras och utformas i framtiden

Uppdragets rapportering

Uppdraget ska rapporteras senast den 1 september 2015 i form av en skriftlig rapport till
UF-nämnden.
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Bilaga 2 Nationell och internationell utblick – lärosäten
med musikteori
Sammanställning av ett urval av lärosäten med masterprogram i musikteori.
Göteborgs universitet
Örebro universitet
Norges musikkhøgskole, Oslo
Staatliche Hochschule für Musik und Darstellende Kunst, Stuttgart
Hochschule für Musik und Theater, Hannover
Kunstuniversität, Graz
Folkwang Universität der Künste, Essen
Universität Mozarteum, Salzburg
University of Rochester, Eastman School of Music, New York
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Bilaga 3 Översikt över musikteori- och andra kurser i
KMH:s kandidatprogram
•
•
•

Obligatoriska kurser är markerade med rosa
Valbara från ”egen” institution är markerade med gult
Valbara från andra institutioner är markerade med grönt

Musiker: Jazz 180 hp
har 23 obligatoriska Hp i musikteori. Därutöver finns ett flertal valbara kurser från jazzinstitutionen men också från KDM och från Folkmusik. På Jz finns 30 p i valbara kurser att
utnyttja.
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Musiker: Folkmusik 180 hp
har 40 obligatoriska Hp i musikteori. Därutöver finns ett flertal valbara kurser från Folkmusikinstitutionen men också från KDM. Eftersom ensemblespel och musikteori inkluderas
inom samma lektion är de obligatoriska poängen något missvisande. På Fm finns 30 p i valbara
kurser att utnyttja.

32

Musiker: Musik från andra kulturer 180 hp
har 40 obligatoriska Hp i musikteori. Därutöver finns ett flertal valbara kurser från Folkmusikinstitutionen men också från KDM. Eftersom ensemblespel och musikteori inkluderas
inom samma lektion är de obligatoriska poängen något missvisande. På Fm finns 30 p i valbara
kurser att utnyttja.
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Musiker: Musik- och mediaproduktion 180 hp
har 17.5 obligatoriska Hp i musikteori. Därutöver finns ett flertal valbara kurser från Folkmusikinstitutionen men också från KDM. De obligatoriska kurserna i musikteori har här delats
upp i moment för att tydligt visa musikteoriinnehåll. På MoM finns 30 p i valbara kurser att utnyttja men dessa är placerade inom fördjupningsområdet och endast 5 p kan väljas utanför egna
institutionen.
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Musiker: Västerländsk klassisk tradition 180 hp
har 25 obligatoriska Hp i musikteori (där även musikhistoria ingår). Därutöver finns ett flertal
valbara kurser från främst KDM. Dock finns det endast 5 p valbara poäng att utnyttja.
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Komposition: profil Västerländsk konstmusik 180 hp
har 80 obligatoriska Hp i musikteori. 10 Hp valbara kurser.
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Komposition: profil Jazz 180 hp
har 75 obligatoriska Hp i musikteori. 10 Hp valbara kurser.
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Komposition profil Elektroakustisk musik 180 hp
har 75 obligatoriska Hp i musikteori. 10 Hp valbara kurser.
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Dirigering orkester/kör 180 hp
har 45 obligatoriska Hp i musikteori. 10 Hp valbara kurser.
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Bilaga 4 Kurser i musikteori
KK

Musikteori 1, klassisk musik

10 hp

DG0010

Städa i målen – separera musikhistoria, för små
provkoder, flera kurser intryckta i denna kurs.

Musikteori 2, klassisk musik

10 hp

DG0011

Oklart innehåll – separera musikhistoria. Är namnet
adekvat? Se ssk provkoder för Edsberg. Städa i
kursens mål, delvis upprepning av mål för DG0010.

Musikteori 3, klassisk musik

5 hp

DG1078

Målen inadekvata, överensstämmer ej med innehåll,
mål 2 ej musikteori, mål bör revideras.

Musikteori 3, klassisk musik
Edsberg

5 hp

DG1079

Samma kurs som DG1078 – bör bara finnas en kursplan, behörighet? Bör det stå att man måste vara
antagen på Edsberg?

Komposition för jazzorkester

10 hp

DA1066

Är detta musikteori? Ev. huvudämneskurs?
Behörighet? Arbetsprov? Master? Undervisningsspråk?

Musikteori 1, kandidat, kyrkomusiker

8 hp

DG0016

Ingen samstämmighet mellan moment och provkod, innehållet bör sammanfattas bättre – till
kyrkomusikerutredningen.

Musikteori 2, kand, kyrkomusiker

12 hp

DG0017

Mål bör sammanfattas bättre, jmf DG0016 – till
kyrkomusikerutredningen.

Barockkontrapunkt 1, kandidat

5 hp

DG1015

Översättning bör vara århundrade?

Komposition, eget val 1

5 hp

DG1026

Eget val? Vilken funktion fyller kursen? Jmf
DG5007

Arrangering, eget val

5 hp

DG1041

Behörighet?

Musikteori, eget val 1

5 hp

DG1044

Oklar kurstitel, oklart innehåll, kurskrav minst 80%
närvaro? Bör ej ges jmf DG5005

Elektroakustisk musik A
Elektroakustisk musik B
Elektroakustisk musik C

5 hp
5 hp
5 hp

DG1048
DG1049
DG1050

Viss inkongruens i proven

Instrumentation A

5 hp

DG1051

Titel – för kompositörer? Borde ev. ges tillsammans
för dirigenter utifrån mål och innehåll

Instrumentation B

5 hp

DG1052

Titel – för kompositörer? Borde ev. ges tillsammans
för dirigenter utifrån mål och innehåll

Intermedia

5 hp

DG1053

Vad handlar kursen om? Utveckla kursinnehåll

Jazzharmonik A
Jazzkomposition
Musikalisk form A
Musikalisk form B
Musikalisk sats A
Musikalisk sats B
Musikalisk sats C
Musikens ljudlära
Musikprogrammering B

5 hp
5 hp
5 hp
5 hp
5 hp
5 hp
5 hp
5 hp
5 hp

DG1054
DG1055
DG1056
DG1057
DG1058
DG1059
DG1060
DG1061
DG1064

Borde ges endast på jz, bör läggas ned på KDM

KDM
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Jmf DG1050 liknande mål – var är progressionen?
Jmf DG1049 liknande mål – var är progressionen?

Var bör kursen ges? Målgrupp bör anges
ok
ok
Oklart innehåll, för omfattande
Oklart innehåll, för omfattande
Oklart innehåll, för omfattande
Förtydligande av kursinnehåll?
Förtydligande av kursinnehåll?

Notation och instrumentkännedom, 5 hp

DG1065

Nivå på kursen/notation? Ska dessa delar vara i
samma kurs?

Sonologi och studioteknik

5 hp

DG1067

Delvis MT. Titelns relevans? Studioteknik bör ev
lyftas ut? Studioteknik saknas i målen

Storbandsarrangering

5 hp

DG1068

Jmf DG5002 dubblerade kurser

Teori och analys A

5 hp

DG1069

Förbryllande målbeskrivning – bör utvecklas/förtydligas?

Teori och analys B

5 hp

DG1070

Förbryllande målbeskrivning – bör utvecklas/förtydligas?

Jazzharmonik B

5 hp

DG1073

Motsvaras av BG 5029 Kursen går dubbelt – både
på KDM och JZ, bör läggas ned

Komposition 1

30 hp

DG1083

Huvudämneskurs delvis musikteori – bör gehör
separeras?

Komposition 2

30 hp

DG1084

Huvudämneskurs delvis musikteori – bör gehör
separeras?

Nittonhundratalets kontrapunkt

5 hp

DG1090

Bra kursplan, behörighetkravet – el motsvarande
bör läggas till

Musikteori, eget val 1
Satslära A, dirigering

5 hp
5 hp

DG1092
DG2004

Ofta enskild undervisning, mkt självstudier

Satslära B, dirigering

5 hp

DG2005

Behörighet? Översättning? Samma innehåll som
DG2004

Instrumentation A, dirigering

5 hp

DG2006

Titel? instrumentkännedom? Dirigeringsinstrumentation el. liknande? Mål och innehåll hänger
inte ihop

Instrumentation B, dirigering

5 hp

DG2007

Titel? Jmf DG2006, mål och innehåll stämmer
dock bättre, jmf äv. DG1051 Instrumentation för
dirigenter

Formlära A, dirigering

5 hp

DG2008

Konsekvens i mål och innehållsbeskrivning mellan
DG2008 och DG2009?

Formlära B, dirigering

5 hp

DG2009

Konsekvens i mål och innehållsbeskrivning mellan
DG2008 och DG2009?

Formlära C, dirigering,

5 hp

DG2010

Endast för dirigering?

Arrangering A, dirigering,

5 hp

DG2011

Titelns relevans? Jämf Arrangering B DG2012, mål
behöver förtydligas

Arrangering B, dirigering

5 hp

DG2012

Titelns relevans? Jmf DG 2011 varför heter dessa A
och B?

Storbandsarrangering

5 hp

DG5002

Jmf DG1068 dubblerade kurser

Musikteori, eget val 2

5 hp

DG5005

Oklar kurstitel, oklart innehåll, kurskrav minst 80%
närvaro? Bör kursen ges? jmf DG1044

Komposition, eget val 2

5 hp

DG5007

Eget val, vilken funktion fyller kursen, jmf DG1026

Ensemble och arrangering 1, svensk
10 hp
folkmusik

AG1002

Tveksam titel i förhållande till innehåll, bör bara
vara ensemble? För mycket i en och samma kurs,
examinationen oklar och överlastad.

Teori 1, svensk folkmusik

10 hp

AG1003

Benämning? Jmf AG1010, Examination 80% närvaro?

Ensemble och arrangering 2, svensk
10 hp
folkmusik

AG1009

Se AG1002

Teori 2, svensk folkmusik

AG1010

Titel? Samma mål som AG1041, Oklart om MT?
kursplan bör ses över/revideras jmf AG1018

Jmf innehåll DG2005

FM

10 hp
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Hemuppgifter?

Ensemble och arrangering 1, musik
andra kulturer
Teori 1, musik från andra
kulturer
Ensemble och arrangering 1, musik
andra kulturer
Modal improvisation,
fördjupning
Folkmusikteori,
introduktionskurs
Komposition/arrangering,
fördjupning
Teori 2, musik från andra
kulturer

10 hp

AG1017

Oklar nivå/förutbildningsnivå, jmf kommentar
AG1002.

10 hp

AG1018

Titel? Oklara mål (mål 3 begripligt), innehåll/kunskapskrav oklart, kursplanen bör ses över/revideras

10 hp

AG1020

Jmfr kommentarer AG1002, Oklar nivå/förutbildningsnivå

5 hp

AG1034

Mkt omfattande innehåll – kan ej täckas av 5 hp

5 hp

AG1035

Till vem riktar sig kursen

5 hp

AG1036

Titel?? Mål+ jmf AA1008, AA1017, individuell kurs??

10 hp

AG1041

Kursplan bör ses över/revideras jmf AG1018, samma
mål som AG1010

5 hp

AG1058

Delvis MT, intro till svensk folkmusik?, titel? Tillval
– vad står det för? individuell undervisning

Folkmusikteori, introduktions- kurs 5 hp
Arrangering, folkmusik, modal
5 hp
stämföring

AG1065

Musiklära, ej högskolenivå? Behörighet?

AG5010

Engelsk titel? Behörighet?

Musikteori, tillval

5 hp

AG5011

Oklar titel, kurs för den som ej klarat sig på ordinarie
kurs (vilken)? Bör utrangeras pga delar i innehållet
– hör till förutbildningsnivån

Folkmusikteori, fördjupning
Komposition/arrangering,
fördjupning, avancerad 1
Komposition/arrangering,
fördjupning, avancerad 2
Folkmusikteori, fördjupning,
avancerad

5 hp

AG5012

Titel? Behörighet? Jmf mål och innehåll i AA1018

5 hp

AA1008

Titel? Mål? Jmf AA1017 och AG1036

5 hp

AA1017

Titel? Mål? Jmf AA1008, AG 1036

5 hp

AA1018

Titel? analyskurs? delvis oklara mål, behörighet?
Jmf AG5012

7,5 hp

AA2002

Målen upprepning av kandkurs, delvis MT?

Svensk folkmusik, tillval

Ensemble, komposition och
arrangering 1, Nofo
JZ

Jazzharmonilära 1

12 hp BG1005

Delvis MT, Piano bruksspeldelarna bör göras om/
tas bort

Jazzgehör 1
Jazzarrangering 1
Jazzgehör 2
Line Writing jazzarrangering
Jazzharmonilära 2, modal o
multimodal
Stråkarrangering pop/jazz
Frijazz teori, kandidat
Jazzarrangering 2
medelstor ensemble
Jazzkomposition 1

5 hp
5 hp
5 hp
5 hp

BG1006
BG1007
BG1013
BG5018

Behörighet? Språk i titel?

5 hp

BG5029

5 hp
5 hp

BG5030
BG5034

5 hp

BG5035

5 hp

BG5037
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Jmf EG1009, i övrigt bra kursplan
Delvis musikhistoria?

Viss musikhistoria, bör ej heta komposition?

Jazzgehör, avancerad

5 hp

BG5045

Ej jazz – indisk konstmusik? Verkligt innehållet i
kursen bör kontrolleras.

MoM

Musikteori 1,
musik-och medieproduktion
Musikteori 2,
musik- och medieproduktion

7,5 hp

EG1003

End delvis MT, oklar struktur – bör revideras, keyboardspel ut? Behörighet?

7,5 hp

EG1006

Innehåll i kurs motsvaras ej av målen behörighet
bör vara avklarad EG1003

Musikteori 3,
musik- och medieproduktion

7,5 hp

EG1009

Bra mål, innehållet delvis ej MT – ensembleledning
och slagteknik, behörighet bör vara genomgången
MT 2 EG1006, jmf BG5030

Musikteori 4,
musik- och medieproduktion

7,5 hp

EG1012

Troligtvis ej MT, byt namn, musikhistoriadelen ut i
ssk kurs, behörighet?

5 hp

FG0086

Tveksamma mål där även solmisationens historia
finns med, varför på MPS.

15 hp

FG1030

Preparandkurs/förutbildningsnivå, bör ej ges, jmf
FG1031

15 hp

FG1031

Preparandkurs/förutbildningsnivå, bör ej ges, jmf
FG1030

FG1104

Bör ses över i särskild ordning – rättsligt problematiskt för studenterna – oklart vad som ingår i huvudämnet (2x10 hp är profilämnet = oklart vad som ska
göras där eftersom det inte framgår av kursplanen)
FG1104+FG1105+FG1294

Lärarutbildning/MPS

Solmisation
Grundläggande musiklära i teori
och praktik
Grundläggande gehör i teori och
praktik
Musik, fördjupning för gymn
estetiska program 1

30 hp

Musik, fördjupning för gymn
estetiska program 2

30 hp

FG1105

Bör ses över i särskild ordning – rättsligt problematiskt för studenterna – oklart vad som ingår i huvudämnet (2x10 hp är profilämnet = oklart vad som ska
göras där eftersom det inte framgår av kursplanen)
FG1104+FG1105+FG1294

Spel, sång och musikteori

15 hp

FG1201

Endast delvis musikteori, kursen bör renodlas – förtydliga att musikteori-målen gäller just
lärarutbildningen utifrån de behov som finns där

Spel, sång och ensemble 1

15 hp

FG1285

Väldigt lite MT, titel? Bör framgå att det handlar om
ledning/lärarens ledningsfunktion (i klassrummet)
bör kopplas till översynen av lärarutbildningen

FG1293

Väldigt liten andel musikteori. Ny titel? Bör framgå
att det handlar om ledning/lärarens ledningsfunktion
(i klassrummet) bör kopplas till översynen av lärarutbildningen

Spel, sång och ensemble 2

15 hp

Musik, fördjupning för gymn
estetiska program 3

30 hp

FG1294

Bör ses över i särskild ordning – rättsligt problematiskt för studenterna – de vet ej vad som ingår i deras
huvudämne i realiteten (2x10 hp är profilämnet =
oklart vad som ska göras där eftersom det inte
framgår av kursplanen) FG1104+FG1105

Ensembleledning och
arrangering

15 hp

FG1295

Förtydliga att det relaterar till läraryrket – annars
framstår kursen som alltför elementär. Går första
gången VT15

Arrangering/komposition för
elevensemble

5 hp

FG5029

Kursnamnet oklart, liksom översättningen till
engelska. Oklar behörighet.
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