
Information	  om	  provet	  i	  Musikteori	  (G2)	  

Syfte	  
Syftet	  med	  delprovet	  är	  att	  visa	  att	  du	  har	  tillräckliga	  förkunskaper	  i	  musikteori	  
för	  att	  kunna	  tillgodogöra	  dig	  ämnet	  musik	  inom	  ämneslärarutbildningen.	  

	  

Beskrivning	  av	  delprovet	  
Provet	  består	  av	  tre	  delar:	  musiklära,	  gehör	  och	  satslära.	  Alla	  proven	  görs	  vid	  
samma	  tillfälle	  i	  KMH:s	  datasal.	  Den	  sammanlagda	  provtiden	  för	  
musikteoriprovet	  är	  2	  timmar.	  	  
	  
På	  proven	  i	  musiklära	  och	  gehör	  får	  du	  använda	  en	  dator	  för	  att	  svara	  på	  frågor.	  
Satsläraprovet	  	  är	  däremot	  skriftligt,	  du	  löser	  uppgifterna	  på	  en	  traditionell	  
provblankett.	  Under	  provets	  tre	  delar	  har	  du	  tillgång	  till	  en	  synt	  kopplad	  till	  
hörlurar.	  
	  
 

Övergripande	  bedömningskriterier	  
För	  godkänt	  prov	  ska	  den	  sökande	  

• visa	  grundläggande	  kunskaper	  i	  musiklära	  
• visa	  grundläggande	  färdigheter	  i	  gehör:	  notering	  av	  klingande	  

musikexempel	  	  
• visa	  grundläggande	  färdigheter	  i	  satslära:	  harmonisk	  analys,	  stämföring	  

och	  utformning	  av	  motstämma	  
Delprovets	  samlade	  resultat	  bedöms	  med	  godkänt	  eller	  underkänt.	  
	  

Prov	  i	  Musiklära	  
Du	  får	  lösa	  ett	  antal	  uppgifter	  som	  handlar	  om	  vanliga	  musikaliska	  begrepp	  och	  
sätt	  att	  benämna	  och	  notera	  tonhöjder,	  intervall,	  ackord,	  tonarter,	  taktarter,	  
noter	  och	  pauser.	  
	  

Prov	  i	  Gehör	  
Du	  får	  lyssna	  på	  ett	  musikexempel	  i	  hörlurar	  kopplade	  till	  en	  dator.	  Du	  
bestämmer	  själv	  hur	  många	  gånger	  du	  vill	  lyssna	  på	  varje	  del.	  Du	  ska	  skriva	  ner	  
sådant	  som	  saknas	  i	  notbilden;	  det	  kan	  vara	  rytm,	  melodi	  eller	  ackord.	  	  
 

Prov	  i	  Satslära	  
Provet	  består	  av	  3	  uppgifter:	  
	  

1. Harmonisk	  analys	  	  
2. Fyrstämmig	  ackordbakgrund	  
3. Tvåstämmighet	  



1. Harmonisk	  analys
I	  notbilden	  ska	  du	  beskriva	  ackorden	  med	  lämplig	  analysmetod. Använd:

• Funktionsanalys	  (T,	  S,	  D7) eller Steganalys; jazz eller klassisk variant  (I, IV, V7)

OBS!	  Ej	  ackordanalys (C, F, G7)!	  

2. Fyrstämmig	  ackordbakgrund
Du	  ska	  skriva	  en	  fyrstämmig	  ackordbakgrund	  till	  en	  given	  ackordföljd.
Stämmorna	  ska	  röra	  sig	  på	  ett	  naturligt	  sätt	  mellan	  de	  olika	  ackorden.	  Det
betyder	  att	  stämmorna	  inte	  rör	  sig	  med	  stora	  eller	  svåra	  språng	  i	  onödan.
Basstämman	  ska	  följa	  ackordanalysens	  bastoner.

3. Tvåstämmighet
Du	  ska	  skriva	  en	  andrastämma	  till	  en	  given	  melodi.	  Det	  är	  viktigt	  att	  stämman
passar	  till	  både	  den	  givna	  melodin	  och	  ackorden.

Tips	  på	  övningsmaterial	  
Du	  kan	  förbereda	  dig	  för	  provet	  i	  musiklära	  genom	  att	  arbeta	  med	  någon	  bok	  om	  
musiklära,	  t	  ex.	  	  

• Roine	  Jansson:	  Musikguiden
• Ola	  Eriksson:	  Musiklära,	  gehörsträning,	  visharmonisering
• Roslund:	  Musiklära,	  en	  handbok.

Du	  kan	  förbereda	  dig	  för	  provet	  i	  satslära	  genom	  att	  arbeta	  med	  någon	  bok	  i	  sats-‐
/harmonilära	  t	  ex	  	  

• Sten	  Ingelf:	  Praktisk	  Harmonilära	  och	  Ackordspel
• Jansson/Åkerberg:	  Traditionell	  harmonilära	  (s.	  1-‐48,	  194-‐197)

Du	  kan	  förbereda	  dig	  för	  gehörsprovet	  genom	  att	  planka	  låtar	  (skriva	  ner	  med	  
noter)	  från	  inspelningar.	  Skriv	  melodi,	  rytm	  och	  ackord.	  Öva	  också	  notläsning	  i	  
både	  diskant-‐	  och	  basklav	  samt	  att	  sjunga	  efter	  noter,	  bra	  övningsmaterial	  är	  t	  ex	  

• Lars	  Edlund:	  Modus	  Vetus.

Du	  kan	  också	  hitta	  bra	  övningsmaterial	  på	  nätet,	  t	  ex	  på	  dessa	  sidor:	  
• musikteori.se
• musictheory.net


