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Fastställande
 
Kursplanen är fastställd av Utbildningsnämnden för musiker- och
kyrkomusikerutbildningarna 2015-12-02 att gälla från och med 2016-08-20,
höstterminen 2016.

 

Allmänna uppgifter
 
Fristående programförberedande högskolekurs. Kursen ges i samarbete mellan
Musikhögskolan i Malmö och Sundsgårdens Folkhögskola i Helsingborg.  
Undervisningsspråk: svenska

 

Kursens mål
 
Utöver de allmänna målen för grundläggande högskoleutbildning som finns
formulerade i högskolelagen (1 kap 8 §) ska studenten efter fullbordad kurs 

vara väl förberedd för högre utbildning i musik 
vara förberedd för vidare utbildning till pedagog eller musiker 
ha god vana i rollen som ensemblemusiker och vara väl förberedd inför olika
typer av konsertsituationer 
ha god överblick över olika epokers stilistiska principer och olika genrers
karaktäristisk 
kunna gehörsmässigt uppfatta och återge grundläggande musikaliska
beståndsdelar såsom melodiska linjer, rytmiska förlopp och harmonisk
progression 
på egen hand kunna genomföra grundläggande harmonisk analys 
behärska satstekniker inom flerstämmighet 
vara förtrogen med grunderna inom musikteorin, t ex intervall, skalsystem,
tonarter 

Konstnärliga fakulteten

MUHB51, Programförberedande kurs i musik, 30
högskolepoäng

Pre-College Training in Performance, 30 credits
Grundnivå / First Cycle

Huvudområde Fördjupning

- GXX, Grundnivå, kurs/er som inte kan
klassificeras
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ha fått goda möjligheter att knyta pedagogiska och yrkesmässiga kontakter med
musiklivet i regionen 
ha införskaffat nödvändig kunskap inom ergonomi 
ha grundläggande kunskaper inom ämnet musikhistoria 

 

Kursens innehåll
 
Kursen omfattar två terminer och den studerande väljer inriktningen klassisk musik
eller jazz. Kursen innehåller:  

musikalisk instudering och interpretation (4 hp); studier och praktisk
tillämpning av musik hämtad ur olika epoker och olika genrer 
ensemble och kammarmusik (8hp); kontinuerlig och omfångsrik musikalisk
verksamhet i olika ensembleformer med frekventa konserttillfällen som viktiga
målpunkter 
musik- och gehörslära (8hp); melodik (diktat och melodisk a vista-läsning)
samt rytm (diktat och rytmisk a vista-läsning) 
satslära (8hp); harmonisk analys (ackordanalys, funtkionsanalys och steganalys),
satstekniska övningar (tvåstämmig sats, fyrstämmig sats), grundläggande
musikteori (intervall, skalsystem och tonarter), arrangemang (friare
arrangeringsuppgifter för olika besättning utifrån förutbestämda parametrar) 
kommunikation (2hp); redskap i förberedelsarbeten inför rollen som pedagog och
musiker, möjlighet ges att knyta pedagogiska och yrkesmässiga kontakter med
omvärlden; musikskolor, institutioner inom kultursektorn, frilansande musiker m
fl, ergonomi, musikhistoria 

 

 

Kursens genomförande
 
Undervisningen bedrivs i form av enskild undervisning, gemensamma (grupp-)
lektioner, gästföreläsningar, workshops/master classes och i projektform, samt som
enskilt arbete i form av övning.  

 

Kursens examination
 
Examination sker i form av redovisningar, skriftliga prov, gehörstest samt fortlöpande
av berörda lärare inom varje ämnesområde. Omexamination av kurs eller delkurs skall
erbjudas i nära anslutning till den ordinarie examinationen, med samma krav. Efter två
underkända examinationer på samma kursinnehåll har student rätt att efter begäran
få en ny examinator. Antalet examinationstillfällen begränsas till fem. 
Prov/moment för denna kurs finns i en bilaga i slutet av dokumentet.

 

Betyg
 
Betygskalan omfattar betygsgraderna Underkänd, Godkänd.
Kursbetyg baseras på en sammavägning av de olika delmomenten. 

 

Förkunskapskrav
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Särskild behörighet: godkänt antagningsprov  
Urval: rangordning via antagningsprov  

 

Övrigt
 
Kurslitteratur  
Litteraturen består av för varje enskilt ämnesområde tillämpbart och väl kopplat
material. Stor vikt läggs vid att uppdatera och nyproducera kurslitteratur för att hålla
graden av aktualitet så hög som möjligt. 
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Prov/moment för kursen MUHB51, Programförberedande kurs i musik
 

Gäller från H07

 
0701   Musikalisk instudering och interpretation 1, 2,0 hp
           Betygsskala: Underkänd, Godkänd
0702   Musik- och gehörslära 1, 4,0 hp
           Betygsskala: Underkänd, Godkänd
0703   Satslära 1, 4,0 hp
           Betygsskala: Underkänd, Godkänd
0704   Ensemble och kammarmusik 1, 4,0 hp
           Betygsskala: Underkänd, Godkänd
0705   Kommunikation 1, 1,0 hp
           Betygsskala: Underkänd, Godkänd
0706   Musikalisk instudering och interpretation 2, 2,0 hp
           Betygsskala: Underkänd, Godkänd
0707   Musik- och gehörslära 2, 4,0 hp
           Betygsskala: Underkänd, Godkänd
0708   Satslära 2, 4,0 hp
           Betygsskala: Underkänd, Godkänd
0709   Ensemble och kammarmusik 2, 4,0 hp
           Betygsskala: Underkänd, Godkänd
0710   Kommunikation 2, 1,0 hp
           Betygsskala: Underkänd, Godkänd
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