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Fakulteten för konst och humaniora
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1MV338 Musikteori I, 7,5 högskolepoäng
Musical Theory I

Huvudområde
Musikvetenskap

Ämnesgrupp
Musikvetenskap

Nivå
Grundnivå

Fördjupning
G1N

Fastställande
Fastställd 2015-06-17 
Senast reviderad 2019-08-29 av Fakulteten för konst och humaniora. Revidering av mål 
och innehåll. 
Kursplanen gäller från och med vårterminen 2020

Förkunskaper
Grundläggande behörighet.

Mål
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

redogöra för och visa hur man noterar enklare rytmer i olika taktarter,•
redogöra för och visa hur man noterar intervall, skalor och längre 
sammanhängande melodier,

•

identifiera och notera treklanger och fyrklanger,•
känna igen och förklara ackordens funktioner och släktskap inom dur- och 
molltonarter,

•

redogöra för och visa hur man transponerar en melodi med ackord,•
känna igen och redogöra för instrumenten i en symfoniorkester.•



Innehåll
Kursen innehåller följande moment:

begreppen puls och underdelning, taktarter och rytmnotation,•
genomgång av klaver, intervall, tonförråd, tonarter och skalor,•
treklanger och fyrklanger,•
kvintcirkeln, funktioner i dur och moll samt funktionsharmonik,•
transponering,•
genomgång av notbildens information och notationspraxis,•
grundläggande instrumentkunskap.•

Undervisningsformer
Kursen är en distanskurs. Undervisningen består av föreläsningar. Handledning på 
arbetsuppgifterna ges via lärplattform.

Examination
Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd. 
 
För betyget Godkänd ska kursens mål vara uppnådda. Betygskriterier för betyget Väl 
godkänd meddelas skriftligen vid kursstart. 
 
Kursen examineras genom skriftliga och praktiska uppgifter. 
 
Om universitetet beslutat att en student har rätt till särskilt pedagogiskt stöd på grund av 
funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge ett anpassat prov eller att studenten 
genomför provet på ett alternativt sätt. Förnyad examination ges i enlighet med Lokala 
regler för kurs och examination på grundnivå och avancerad nivå vid 
Linnéuniversitetet.

Kursvärdering
Under kursens genomförande eller i nära anslutning till kursen genomförs 
kursvärdering. Resultat och analys av genomförd kursvärdering ska skyndsamt 
återkopplas till de studenter som genomfört kursen. Studenter som deltar vid nästa 
kurstillfälle erhåller återkoppling vid kursstart. Kursvärdering genomförs anonymt.

Övrigt
Eventuella merkostnader i samband med uppgifter eller dylikt betalas av den enskilde 
studenten.

Kurslitteratur och övriga läromedel
 
Jansson, Roine Stora musikguiden: Musikteori för alla. Danderyd: Notfabriken, senaste 
upplagan, 208 sid. 
 
Material och övningar tillgängliga via lärplattform, motsvarar ca 300 sidor. 
 
Klingande exempel tillgängliga via lärplattform. 
 


