Introduktion till musiklära, 2,5 hp
Introduction to Music Theory, 2,5 ECTS
Kurskod:
Program:
Huvudområde:
Ämne:
Utbildningsnivå:
Giltig fr.o.m.:
Fastställt:
Reviderad:

20Mp-InMu
MpFk
Utbildningsvetenskap (Musik)
Ämnesstudier och ämnesdidaktik
Grundnivå
Hösttermin 2020
FUN 20-21:1

KURSPLAN
Behörighet och tillträde

Behörig till kursen är den som har antagits till SMI:s musikpedagogprogram.
Som fristående kurs: Behörig till kursen är den som har grundläggande behörighet samt
tidigare eftergymnasial musikutbildning eller motsvarande reell kompetens.
Lärandemål

Studenten skall efter genomgången kurs på grundläggande nivå kunna
- redogöra för dur- och mollskalor, intervall, notation, ackord och harmonisering
- avkoda en notbild innehållande tonart, taktart, melodi, rytm, ackordanalys,
föredragsbeteckningar och repetitionsbeteckningar
- transponera melodi och ackord
- analysera och beskriva enkla harmoniska förlopp samt harmonisera melodier med
huvudtreklanger i dur och moll
- diskutera och analysera musik med relevanta musikteoretiska begrepp
Kursinnehåll

I kursen utvecklar studenten grundläggande kunskaper i musiklära och harmonilära.
Kursen syftar till att studenten ska begreppsliggöra och fördjupa sin musikaliska
kunskap för att kunna tolka, analysera och kommunicera om musik med musikteoretiska
begrepp. Kursen syftar vidare till att studenten ska utveckla kunskaper i notskrift för att
kunna spela och sjunga efter noter samt notera egna arrangemang och kompositioner.
Inom kursen behandlas nedanstående innehåll:
• Ton, notsystem, rytm och taktart
• Durskalor, mollskalor, fasta förtecken
• Intervall
• Dur- och molltreklanger med omvändningar
• Skalegna treklanger i dur och moll, introduktion till harmonisering och harmonisk
analys
• Repetitionsbeteckningar och föredragsbeteckningar
• Transponering
• Ackordanalys
Genomförande

Undervisningen bedrivs huvudsakligen i form av lektioner, seminarier och handledning.
Studentens närvaro och aktiva deltagande i kursens genomförande krävs för
examination. Frånvaro kan i förekommande fall kompenseras med kompletterande
uppgifter i samråd mellan kursansvarig och student.
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Examination

Examination sker genom förelagda uppgifter som redovisas skriftligt, muntligt och/eller
i gestaltande form enligt gällande instruktioner.
Kursen skall examineras senast tre år efter att studenten genomgått kursen.
Betyg

Godkänd, Underkänd.
Appendix

Studiehandledning, examinationsinstruktion och aktuell kurslitteratur samt information
om hur kursvärdering ska gå till, delges av kursledaren senast vid kursstartt.
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