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Moduler:  

• Gehör och harmonilära; muntlig redovisning, 1 hp (1801) 
• Gehör och harmonilära; skriftliga inlämningsuppgifter, 1,5 hp (1802) 
• Den västerländska musikens historia; salstentamen, 2,5 hp (1803)  
• Arrangering och komposition; muntlig redovisning, 1 hp (1804)  
• Arrangering och komposition; skriftliga inlämningsuppgifter, 1,5 hp 

(1805)  
 

Syfte 
Kursen syftar till att studenten ska utveckla grundläggande kunskaper i gehör och 
musikteori samt tillägna sig övergripande kännedom om den västerländska musi-
kens historia och dess sammanhang med nedslag från antiken till nutid.  
 
Innehåll  
Kursen innehåller: 

• notläsning, gehör och harmonilära,  
• notskrivningsprogram (digitala verktyg),  
• introduktion till den västerländska musikens historia,  
• musikteoretiska grundbegrepp i musikhistoriska sammanhang,  
• arrangering och komposition med anknytning till berörda epoker. 

 
Mål  
Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:  
 
Kunskap och förståelse 

• redovisa grundläggande kunskaper i gehör och musikteori, 
• redovisa grundläggande kunskaper om centrala musikteoretiska begrepp, 
• redovisa grundläggande kunskaper om den västerländska musikens  

historia, 
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Färdighet och förmåga 
• visa grundläggande färdigheter i notläsning och gehör, 
• visa grundläggande förmåga att skriva kompositioner och arrangemang, 
• gehörsmässigt identifiera och notera enkla melodier och ackord, 
• söka och bearbeta information om musikhistoria med ett källkritiskt för-

hållningssätt, 
 

Värderingsförmåga och förhållningssätt 
• förhålla sig till musik från olika historiska och teoretiska perspektiv,  
• relatera musikaliska fenomen till olika kulturella uttryck och värderingar,  
• reflektera över jämlikhets- och jämställdhetsperspektiv.  

 
Kurslitteratur och övriga läromedel  
Se aktuell kursguide.  
 
Behörighet  
Grundläggande behörighet för högskolestudier och godkända antagningsprov till 
Ämneslärarprogram med inriktning mot gymnasieskolan (LLGY1).  
 
Examination  
Kursen examineras genom muntliga, skriftliga och klingande redovisningar samt 
inlämningsuppgifter under kursens gång. Se aktuell kursguide för utförlig beskriv-
ning av examinationsformerna.  
 
Betygsgrader  
Godkänd, Underkänd.  
 
 




