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Fastställande
 
Kursplanen är fastställd av utbildningsledaren på delegation av prodekanen med
ansvar för grundutbildningen vid HT-fakulteterna 2007-08-28 att gälla från och med
2007-08-28, höstterminen 2007.

 

Allmänna uppgifter
 
Ämne: Musikvetenskap 
Kursen ges som fristående kurs. Den kan normalt ingå i en generell examen på såväl
grundnivå som avancerad nivå. Kursen kan dessutom efter särskilt beslut ingå i viss
yrkesexamen.  
Undervisningsspråk: Engelska

 

Kursens mål
 
Efter avslutad kurs ska den studerande 

 

Kunskap och förståelse
kunna översiktligt redogöra för svensk musikhistoria, kompositörer, verk och
musiker 

 

Färdighet och förmåga
översiktligt kunna beskriva och karakterisera huvuddragen i svensk musik 

 

Humanistiska och teologiska fakulteterna

SASH15, A Survey of Swedish Music History, 7,5
högskolepoäng

A Survey of Swedish Music History, 7.5 credits
Grundnivå / First Cycle

Huvudområde Fördjupning

Musikvetenskap G1N, Grundnivå, har endast gymnasiala
förkunskapskrav



•

1.
2.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
kunna relatera sina kunskaper inom svensk musikhistoria till olika samhälleliga
och kulturella kontexter. 

 

Kursens innehåll
 
Den studerande ges en orientering i svensk musikhistoria från stenåldern till i dag.
Sociala och historiska kontexter är centrala inom denna kurs. Tonvikt ligger på
konstmusik, jazz och rock, men även andra svenska musikstilar behandlas. 

 

 

Kursens genomförande
 
Undervisningen sker i form av lärarledda lektioner, seminarer, självständiga
arbetsuppgifter. 

 

Kursens examination
 
Examination sker i form av individuell hemtentamen och/eller salsskrivning. 
Prov/moment för denna kurs finns i en bilaga i slutet av dokumentet.

 

Betyg
 
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd, Godkänd, Väl godkänd.

 

Förkunskapskrav
 
Grundläggande behörighet

 

Övrigt
 

Kursen ersätter SAS102. 
Poängtalen för kursinnehåll som helt eller delvis är gemensamt med en annan
kurs får endast tillgodoräknas en gång i examen. För ytterligare information
hänvisas till aktuell anmälnings- och informationsmaterial. 
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Prov/moment för kursen SASH15, A Survey of Swedish Music History
 

Gäller från H07

 
0701   A Survey of Swedish Music History, 7,5 hp
           Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
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