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Teori 2, kandidat, musik från andra kulturer, 
10 högskolepoäng	
Music Theory 2, Bachelor, Music From Other Cultures, 10 credits	

	
Kurskod: AG1041	 Utbildningsområde: Musik	
Huvudområde: Musik	 Högskolepoäng: 10	
Utbildningsnivå: Grundnivå	 Ämnesgrupp: MU1	
Giltig fr.o.m.: Ht 2011	 Fördjupning: G1F	
Beslutad av: LU 2011:4	 Senast ändrad: 	
	 Eventuell Oden-kod: FM 4112	

	
Prov och provkoder: 

• Konstnärligt gestaltande prov A, 2,5 hp (1001)	
• Redovisning av skriftlig eller muntlig uppgift A, 2,5 hp (1002)	
• Konstnärligt gestaltande prov B, 2,5 hp (1003)	
• Redovisning av skriftlig eller muntlig uppgift B, 2,5 hp (1004)	

	
Mål 
Efter genomgången kurs förväntas studenten: 

• visa fördjupad förmåga att förstå och beskriva musikaliska skeenden 
musikteoretiskt på ett sådant sätt att det blir nära relaterat till musice-
rande och konstnärliga resp. pedagogiska problemställningar inom olika 
musiktraditioner, 

• visa fördjupad förmåga till ett medvetet lyssnande, 
• visa fördjupad kunskap om och god förmåga att använda teoretiska red-

skap för att förstå och beskriva egenskaper i musiken, som t.ex. note-
ring, notläsning, metrisk analys, tonalitetsanalys, harmonisk analys, for-
manalys, spel- och sångsättsanalys med utgångspunkt från olika 
musiktraditioner, 

• visa prov på ett fördjupat och medvetet musicerande, liksom fördjupad 
kunskap om stilmedel inom genreområdet. 

Innehåll 
Denna kurs inriktas på områden som de studerande särskilt behöver vidareut-
veckla med hänsyn till studentens stilinriktning och förkunskaper inom stilegen 
och västerländsk musikteori. Därigenom motsvarar ämnet vad som ofta ingår i 
begreppen gehörslära resp. satslära i musikhögskoleundervisning. 
 

Följande aktiviteter ingår:  
• Analys av harmonik och flerstämmighet. 
• Formanalys och utveckling av formmedvetande. 



	 Kursplan AG1041 

	

	
	Adress:	Valhallavägen	105,	Box	27	711,	115	91	Stockholm		Telefon:	08-16	18	00		Fax:	08-664	14	24		E-post:	info@kmh.se		URL:	www.kmh.se	

• Vidareutveckling av transkription, notläsning, solmisation, m.m. – moment 
som introducerats inom kurs AG1018 Teori - musik från andra kulturer 1. 
 
Kurslitteratur och övriga läromedel 
Se aktuell kursguide.  
 

Behörighet 
Godkänd på kurs AG1018 Teori 1, kandidat, musik från andra kulturer eller 
motsvarande.  

Examination 
Kursen examineras med konstnärligt gestaltande prov samt 

• redovisning av hemuppgifter, 
• skriftlig eller muntlig tentamen. 

Kurskrav: minst 80 % närvaro. 
 
Betygsgrader 
Godkänd, Underkänd	
	


