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Förväntade studieresultat
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:
l

l

l

l

visa grundläggande kännedom om konstmusikens historia i Europa med
huvudsaklig inriktning på 1900talet
visa översiktlig kunskap om konstmusikens delgenrer, såsom exempelvis symfoni,
opera, lied och pianomusik
översiktligt beskriva konstmusikens stilistiska utveckling, utifrån exempelvis form,
harmonik och melodik
redogöra för konstmusikens sociala funktion och de offentliga
konstmusikinstitutionernas utveckling

Innehåll
Kursen innehåller följande moment:
l

l
l

musikpraxis och stilutveckling inom olika delgenrer, såsom exempelvis symfonisk
musik opera, lied och pianomusik
musikens funktion inom privat och offentlig verksamhet
etablerandet av institutioner som konserthus, operahus och konservatorier

Undervisningsformer
All undervisning är obligatorisk, såvida inget annat överenskommes med examinator.
Utbildningen bygger på de studerandes aktiva medverkan individuellt och i grupp.
Undervisningen består av föreläsningar och seminarier. Den studerandes självstudier är
en stor del av kursen.

l

etablerandet av institutioner som konserthus, operahus och konservatorier

Undervisningsformer
All undervisning är obligatorisk, såvida inget annat överenskommes med examinator.
Utbildningen bygger på de studerandes aktiva medverkan individuellt och i grupp.
Undervisningen består av föreläsningar och seminarier. Den studerandes självstudier är
en stor del av kursen.

Examinationsformer
Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.
För betyget godkänd ska de förväntade studieresultaten vara uppnådda.
Kursen examineras genom muntliga, skriftliga och/eller praktiska uppgifter, enskilt eller i
grupp. Oavsett examinationsform är det den enskilde studentens prestationer som
bedöms och betygsätts. Närmare specifikation av examinationsformerna sker i en
studiehandledning.
Student vid Linnéuniversitetet har rätt att få sitt betyg för kurs översatt till den sjugradiga
ECTSskalan. För att få sitt betyg översatt ska studenten lämna en begäran om detta till
läraren vid kursstart.

Kursvärdering
Efter avslutad kurs genomförs en kursutvärdering som sammanställs och återkopplas till
studenterna samt arkiveras enligt institutionens bestämmelser.

Övrigt
Kursen kan ingå i 1MV150 Musikvetenskap II, 30 hp.
Eventuella merkostnader i samband med uppgifter eller dylikt bekostas av den enskilde
studenten.
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