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Gehör och partiturspel, dirigering 
Ear Training and Score Playing, Conducting 
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Moduler:  

• Praktisk redovisning, gehör, 2,5 hp (1901) 

• Praktisk redovisning, partiturspel, 2,5 hp (1902) 

 
Syfte 

Kursen syftar till att studenten ska uppnå en hög nivå i fördjupningsområdet 

kördirigering respektive orkesterdirigering avseende gehörsmässig förmåga, 

partituranalys och partiturspel. Gehör och partiturspel bidrar till studentens 

förståelse för musikens innehåll och struktur samt ger verktyg för instudering, 

memorering och gestaltning. 

 

Kursen är en del av fördjupningsområdet och bygger vidare på momenten gehör 

och partiturspel inom dirigeringskurserna 1a-3a inom Konstnärligt 

kandidatprogram i musik, dirigering med inriktning kör (KKDK1) och inom 

Konstnärligt kandidatprogram i musik, dirigering med inriktning orkester 

(KKDO1).  

 
Innehåll 
Kursen innehåller: 

• gehörsträning och strukturlyssning,  

• partituranalys och memorering, 

• harmonisk reducering, transponering och partiturspel.  

Mål  
Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:  

Kunskap och förståelse 

• redovisa säker kunskap om och förståelse för musikens innehåll och 

struktur avseende melodik, harmonik och rytm, 

 

Färdighet och förmåga 

• visa gedigen gehörsmässig färdighet och förmåga till inre hörande och 

notläsning, 

• visa förmåga att på gehör utförligt beskriva och återge melodik, harmonik 

och rytm,  
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• med säkerhet kunna reducera och spela mer avancerade partitur på piano,  

 

Värderingsförmåga och förhållningssätt 

• identifiera sitt behov av ytterligare kunskap samt visa ansvarstagande för 

den egna kunskapsutvecklingen. 

 
Kurslitteratur och övriga läromedel  
Se aktuell kursguide.  
 
Behörighet  
Godkända kurser Kördirigering 2a (DG8032) samt Kördirigering 2b (DG8033) 

inom Konstnärligt kandidatprogram i musik, dirigering med inriktning kör 

(KKDK1) eller godkända kurser Orkesterdirigering 2a (DG8042) samt 

Orkesterdirigering 2b (DG8043) inom Konstnärligt kandidatprogram i musik, 

dirigering med inriktning orkester (KKDO1).  

 
Examination  
Kursen examineras genom praktiskt prov i gehör och partiturspel. Se aktuell 

kursguide för utförlig beskrivning av examinationsformerna.  

 

Examinator har möjlighet att besluta om anpassad eller alternativ examination för 

studenter med dokumenterad funktionsnedsättning.  

 
Betygsgrader  
Godkänd, Underkänd. 

 


