Dnr: MIGT91/20182

Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap
Musik

Kursplan
Musikteori för internationella studenter 1a
Kurskod:
Kursens benämning:
Högskolepoäng:
Utbildningsnivå:
Successiv fördjupning:

MIGT91
Musikteori för internationella studenter 1a
Music theory for international students 1a
7.5
Grundnivå
Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som
förkunskapskrav (G2F)

Huvudområde:
Beslut om fastställande
Kursplanen är fastställd av Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap 2018-02-15 och gäller
från höstterminen 2018 vid Karlstads universitet.
Behörighetskrav
60 hp från musikprogram där musikteori ingår.
Lärandemål
Efter avslutad kurs skall studenten kunna
1. tillämpa musikens grundläggande grammatik och terminologi,
2. identifiera och beskriva harmoniska funktioner i västerländsk dur- och molltonal musik,
3. beskriva principerna för stämföring enligt västerländsk funktionsharmonisk tradition,
4. notera och med röst och instrument återge enkla melodier, ackord och ackordföljder,
5. notera och med röst och instrument gestalta några rytmer och
6. reflektera över sin egen förmåga till självreglering inom praktiskt gehörsutövande.
Innehåll
Kursen innehåller främst musiklära, ackordlära, grundläggande stämföring och satstekniker samt
gehörslära och praktisk gehörsträning.
Undervisningen sker främst i grupp, men även individuella lektioner kan förekomma.

Kurslitteratur och övriga läromedel
Se separat dokument.
Examination
Lärandemål 1-3 examineras individuellt genom skriftliga inlämningsuppgifter.
Lärandemål 4-5 examineras individuellt genom muntlig och skriftlig redovisning samt sång och spel
på instrument.

Lärandemål 6 examineras muntligt i grupp eller skriftligt individuellt.
Betyg
Kursen bedöms enligt betygsskalan Väl godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U).
Kvalitetsuppföljning
Under och efter kursen sker en uppföljning av måluppfyllelse och förutsättningar för lärande i kursen.
Dess främsta syfte är att bidra till förbättringar. Studenternas erfarenheter och synpunkter är ett av
underlagen för granskningen, och inhämtas i enlighet med gällande regelverk. Studenterna informeras
om resultaten och eventuella beslut om åtgärder.
Kursbevis
Kursbevis utfärdas på begäran.
Övrigt
Gällande regler för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Karlstads universitet reglerar
studenters och anställdas skyldigheter och rättigheter.
Kursen är endast avsedd för studenter som nominerats till utbytesstudier vid Karlstads universitet.

