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Musikteori 2, utomskandinavisk folkmusik/ 
utomeuropeisk konstmusik  
Music Theory 2, Folk Music (except Scandinavian) or Non-Western Art 
Music 

 
Kurskod: AG8053 Högskolepoäng: 10 

Huvudområde: Musik Ämnesgrupp: MU1 

Utbildningsnivå: Grundnivå Fördjupning: G1F 

Giltig fr.o.m.: Ht 2019 Ändringsuppgifter: 

Beslutad av: UFN 2019:3 (2019-04-11)   

 
Moduler:  

• Praktisk redovisning, spel och sång A, 2,5 hp (1901) 

• Skriftlig redovisning, analys och transkription A, 2,5 hp (1902) 

• Praktisk redovisning, spel och sång B, 2,5 hp (1903) 

• Skriftlig redovisning, analys och transkription B, 2,5 hp (1904) 

 
Syfte 
Kursen syftar till att studenten ska utveckla fördjupade kunskaper och praktiska 

färdigheter i musikteori för att kunna förstå och beskriva musikaliska skeenden 

med utgångspunkt i aktuell genre inom folkmusik eller utomeuropeisk 

konstmusik. Folkmusikteoriämnet erbjuder verktyg att utveckla det medvetna 

musicerandet, lyssnandet och reflekterandet. Folkmusikens gehörsmetod är 

grunden för upplägget och integrerade delar av kursen sker via spel/sång på det 

egna huvudinstrumentet. Kursen anknyter därigenom till kurser inom bl.a. 

huvudinstrument, ensemble, arrangering och dans. 

Kursen är den andra av två läsårsvisa kurser i folkmusikteori inom Konstnärligt 

kandidatprogram i musik, utomskandinavisk folkmusik/utomeuropeisk 

konstmusik (KKFU1).  

Innehåll  
Denna kurs inriktas på områden som de studerande särskilt behöver 

vidareutveckla med hänsyn till studentens stilinriktning och förkunskaper inom 

stilegen och västerländsk musikteori. Därigenom motsvarar ämnet vad som ofta 

ingår i begreppen gehörslära respektive satslära i musikhögskoleundervisning.  

Kursen innehåller följande moment: 

• analys av harmonik och flerstämmighet, 

• formanalys och utveckling av formmedvetande,  
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• vidareutveckling av transkription, notläsning, solmisation m.m. –  

moment som introducerats inom kurs Musikteori 1, utomskandinavisk 

folkmusik/utomeuropeisk konstmusik (AG8033).  

Mål  
 

Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:  

 

Kunskap och förståelse 

• visa fördjupad kunskap om och förmåga att använda teoretiska redskap för 

att tolka och beskriva egenskaper i musiken, som t.ex. notering, 

notläsning, metrisk analys, tonalitetsanalys, spel/sångsättsanalys med 

utgångspunkt från folkmusik eller utomeuropeisk konstmusiktradition,  

• visa fördjupad kunskap om stilmedel och uttryckssätt inom genren, särskilt 

avseende modal tonalitet och metriska kvaliteter. 

 

Färdighet och förmåga 

• visa goda färdigheter inom notläsning, notation samt transkription som 

verktyg för tolkning och analys inom genren, 

• genom eget musicerande visa kännedom om olika stilmedel inom 

genreområdet,  

• visa god färdighet vad gäller analys av form, melodik, stämföring och 

harmonik, 

• visa förmåga till improvisation och variation inom traditionella former, 

 

Värderingsförmåga och förhållningssätt 

• visa fördjupad förmåga att förstå och beskriva musikaliska skeenden 

musikteoretiskt på ett sådant sätt att det blir nära relaterat till konstnärliga 

respektive pedagogiska problemställningar inom genren. 

 

Kurslitteratur och övriga läromedel  

Se aktuell kursguide.  

 

Behörighet  

Godkänd kurs Musikteori 1, utomskandinavisk folkmusik/utomeuropeisk 

konstmusik (AG8033). 

 

Examination  

Praktisk och skriftlig redovisning av analys-, transkriptions- och 

arrangeringsuppgifter samt improvisations- och speluppgifter. För utförlig 

beskrivning av examinationsformerna, se aktuell kursguide. 

 

Examinator har möjlighet att besluta om anpassad eller alternativ examination för 

studenter med dokumenterad funktionsnedsättning.  
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Kurskrav  

Obligatorisk närvaro. För att få godkänt slutbetyg på kursen krävs godkänt betyg 

på samtliga examinationsuppgifter samt fullgjord närvaro om minst 80% på alla 

aktiviteter inom kursen. Antal aktiviteter anges i kursguiden. Vid frånvaro från 

den obligatoriska undervisningen har examinatorn rätt att ge studenten 

kompletteringsuppgifter. 

 

Betygsgrader  

Godkänd, Underkänd.  

 


