Kursplan FG8005

Musikteori 1
Music Theory 1
Kurskod: FG8005

Högskolepoäng: 17,5

Huvudområde: Musik

Ämnesgrupp: MU1

Utbildningsnivå: Grundnivå

Fördjupning: G1N

Giltig fr.o.m.: Ht 2018

Ändringsuppgifter:

Beslut: UFN 2018:5, 2018-05-31

Moduler:
• Gehör; redovisning A, 2,5 hp (1801)
• Arrangering och satslära; skriftliga inlämningsuppgifter A, 5 hp (1802)
• Komposition; redovisning A, 2,5 hp (1803)
• Gehör; redovisning B, 2,5 hp (1804)
• Arrangering och satslära; skriftliga inlämningsuppgifter B, 2,5 hp (1805)
• Komposition; redovisning B, 2,5 hp (1806)
Syfte
Kursen syftar till att ge studenten grundläggande kunskaper och praktiska
färdigheter i musikteori. Musikteorin bidrar till studentens förståelse för musikens
innehåll och struktur samt ger verktyg för gestaltning, improvisation, komposition
och arrangering.
Innehåll
Kursen innehåller:
• gehör,
• arrangering,
• satslära,
• komposition,
• studie- och övningsteknik samt ergonomi.
Mål
Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:
Kunskap och förståelse
• visa kunskap om och förståelse för harmonik, satsteknik, stil och form,
• förklara musikteoretiska begrepp,
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Färdighet och förmåga
• visa förmåga att beskriva, analysera och tolka form, melodik, rytm och
harmonik,
• visa goda gehörsmässiga färdigheter och förmåga till inre hörande,
notläsning och notering,
• visa förmåga att tillämpa musikteoretisk kunskap i det egna
musikskapandet,
• visa förmåga att självständigt skriva egna kompositioner och arrangemang,
lösa konstnärliga problem samt genomföra konstnärliga uppgifter med
musikaliskt uttryck,
Värderingsförmåga och förhållningssätt
• visa förmåga att identifiera behov av kunskapsutveckling,
• visa förmåga att tillsammans med andra driva och utveckla konstnärliga
processer.
Kurslitteratur och övriga läromedel
Se aktuell kursguide.
Behörighet
Grundläggande behörighet för högskolestudier och godkända antagningsprov till
Ämneslärarprogram med inriktning mot gymnasieskolan (LLGY1), alternativ
Musik med fördjupning mot gymnasiets estetiska program (MUMU), profil
Musikteori.
Examination
För godkänd kurs krävs minst 80% närvaro.
Kursen examineras genom skriftliga inlämningsuppgifter samt muntliga och
klingande redovisningar under kursens gång. Se aktuell kursguide för utförlig
beskrivning av examinationsformerna.
Betygsgrader
Godkänd, Underkänd.

