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KURSPLAN
Behörighet och tillträde

Behörig till kursen är den som har antagits till SMI:s musikpedagogprogram.
Lärandemål

Studenten skall efter genomgången kurs kunna
- härma melodi, rytm och ackord såväl med sång som på instrument
- identifiera, beskriva och notera melodi, rytm och ackord
- sjunga, ”a prima vista”, melodier i dur, moll, modalt och fritonalt
- utföra rytmer med god precision med hjälp av röst och instrument
- redogöra för olika gehörsträningsmetoder
- reflektera över och kommentera metodiken i kurslitteraturen
Kursinnehåll

I kursen utvecklar studenten kunskaper om gehörets funktion i olika musikaliska
sammanhang samt att genom praktiska övningar förankra och utveckla studentens vokala
och instrumentala gehör.
Kursen är indelad i två delkurser.
A) Gehör 1 (2,5 hp) behandlar följande moment:
• Tonala melodier: dur- och mollmelodier utan alterationer
• Fritonala melodier: nyckelintervall stor och liten sekund samt ren kvart
• Rytm: 2/3/4-delning av pulsvärdet
• Traditionell harmonik
B) Gehör 2 (2,5 hp) behandlar följande moment:
• Tonala melodier: dur- och mollmelodier med alterationer
• Modala melodier: kyrkotonarter och pentatoniska skalor
• Fritonala melodier: nyckelintervall utökas med ren kvint
• Rytm: Udda och växlande taktarter, polyrytmik
• Harmonik: Jazz- och popharmonik
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 kursstart.
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