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KURSPLAN 
 

 

Behörighet och tillträde 
Behörig till kursen är den som har godkänt resultat i delkurserna A) och B) i arrangerings- 
respektive gehörskurserna inom musikpedagogprogrammet på SMI, eller kan visa upp 
motsvarande kunskaper. 

Lärandemål 
Studenten skall efter genomgången kurs kunna 
- planera och genomföra undervisning i gehör, musiklära och harmonilära med elever på 

olika nivåer, enskilt och i grupp  
- anpassa sin undervisning till elevers olika förutsättningar och behov 
- analysera undervisningslitteratur och redogöra för dess användbarhet i 

musikteoriundervisning 
- utveckla eget material för undervisning i musikteori och gehör 
- stödja och uppmuntra elever till eget musikskapande 

Kursinnehåll  
Kursen syftar till att studenten tillägnar sig didaktiska kunskaper och utvecklar verktyg för 
grundläggande musikteoriundervisning i verksamhet inom musik- och kulturskola, 
folkhögskola samt för förberedande inför högre musikaliska studier.  
 
Inom kursen behandlas följande innehåll: 
• Musiklära, gehörslära och harmonilära – innehåll och metoder för undervisning 
• Undervisningslitteratur – analys av material för olika nivåer och sammanhang 
• Utformande av eget material – att komplettera utgivet material med egna övningar 
• Elevers eget skapande – arrangerings- och kompositionsövningar 

 
 

Genomförande 
Undervisningen bedrivs huvudsakligen i form av seminarier och handledning. Självstudier 
tillkommer i form av dokumentation, reflektion och tillämpning av kursens innehåll i eget 
arbete med elever.  
Studentens närvaro och aktiva deltagande i kursens genomförande krävs för examination. 
Frånvaro kan i förekommande fall kompenseras med kompletterande uppgifter i samråd 
mellan kursansvarig och student. 

Examination 
Examination sker genom förelagda uppgifter som redovisas skriftligt, muntligt och/eller i 
annan gestaltande form enligt gällande instruktioner.  
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Kursen skall examineras senast tre år efter att studenten genomgått kursen. 

Betyg 
Godkänd, Underkänd. 

Appendix 
Terminsplan, examinationsinstruktion och aktuell kurslitteratur delges av kursledaren 
senast vid kursstart. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


