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Skeiðslýsing       Heyst 2021 
Course description 

 

Skeiðsnummar 
Course number 

7398.21 

Heiti 
Title 

Tónleikaástøði til lærarar og námsfrøðingar 

Music Theory for Teachers and Pedagogues 

ECTS 
ECTS 

15 

Fortreytir  
Prerequisites 

Lærara- ella námsfrøðingaprógv ella annað viðkomandi 

prógv á bachelorstigi. 

Stig 
Level 

Bachelor 

Endamál 
Purpose 

Endamálið við skeiðnum er at gera tann lesandi kunnugan 

við tað tónleikaástøði, ið er eitt skrivligt grundarlag undir 

vesturlendskari tónlist (herímillum tónsetingarlist, 

fólkatónleikur og populertónleikur). Tann lesandi skal læra 

at brúka og miðla tónleikaástøði í undirvísing og í 

námsfrøðiligum arbeiði. 

Innihald 
Content 

Skeiðið er ein skipað og stigvís gjøgnumgongd av evnunum, 

herímillum teljast: 

- Nótaskipanin 

- Taktsløg 

- Tónasløg (kvintringurin) 

- Tónlistalig hugtøk 

- Harmonikkur 

- Hoyrivenjing 

- Yvirskipaður tónleikadidaktikkur og -námsfrøði 

Læru- og 
undirvísingarhættir 
Learning and teaching 
approaches 

Fyrilestrar og kjak, venjingar, heimauppgávur, sjálvlestur, 

framløgur frá teimum lesandi, har tey greiða hinum frá, 

hvussu tey hava loyst ávísar uppgávur, hoyrivenjingar. Hesir 

læru- og undirvísingarhættir fyrireika tilsamans tann lesandi 

til endaligu skrivligu próvtøkuna. 
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Læruúrtøka 
Learning outcomes 

Tá skeiðið er lokið, skal tann lesandi 

 greiða frá grundleggjandi tónleikaástøði og hvussu 

ein brúkar hetta í egnum yrki  

 meta um hvussu ein undirvísir og arbeiðir 

námsfrøðiliga við tónleiki sum lærings- og 

menningarfaki 

 grunda yvir melodiskar, harmoniskar og rútmiskar 

samanhangir, og við støði í hesum meta um, hvussu 

ein undirvísir og arbeiðir námsfrøðiliga við øðrum í 

tónleikaligum og tónleikaástøðiligum samanhangum. 

Próvtøkuháttur 
Assessment method 

Við skeiðsenda skal tann lesandi til skrivliga próvtøku. Tann 

lesandi skal loysa uppgávu á uml. 5 síður, ið tekur støði í 

uppgávum og evnum, ið loyst og viðgjørd eru gjøgnum 

skeiðið. Tíð: 3 tímar. 

Próvdøming 
Examination 

Uttanhýsis próvdøming 

Próvtalastigi 
Marking scale 

Staðið/ikki staðið. 

Lestrarlisti 
Bibliography 

Verður útflýggjaður við skeiðsbyrjan. 

Ábyrgd 
Contact 

Knút Háberg Eysturstein 

 
 

 
 


