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Konstnärlig kunskap 1 7,5 högskolepoäng
Artistic Comprehension 1

Grundnivå, X0003G
Utbildningsnivå Fördjupningskod Betygsskala Ämne Ämnesgrupp (SCB)
Grundnivå G1N U G# Musik Musik

Ingår i huvudområde

Musik

Behörighet
Grundläggande behörighet

Urval
Urvalet grundas på betyg och högskoleprov

Examinator
Erik Westberg

Mål/Förväntat studieresultat
Kunskap och förståelse  
Efter avslutad kurs ska studenten uppvisa  

förståelse av konstens roll i samhället (konstnärliga vetandets grund)•
kunskap och förståelse för musik och musikkulturer i olika tider och miljöer•
förståelse av musikens historia i relation till allmän historia och kulturhistoria, samt ur ett genusperspektiv•
förståelse för musikens olika funktioner i sociala sammanhang•

 
Färdighet och förmåga  
Efter avslutad kurs ska studenten visa  

förmåga att beskriva, analyser och tolka form, teknik och innehåll samt kritiskt reflektera över sitt eget och 
andras konstnärliga förhållningssätt (konstnärliga vetandets grund)

•

färdighet och förmåga att musikaliskt gestalta olika musikhistoriska teman•

 
Värderingsförmåga och förhållningssätt  
Efter avslutad kurs ska studenten visa  

förmåga att göra bedömningar med hänsyn till relevanta konstnärliga, samhälleliga och etiska aspekter 
(konstnärliga vetandets grund)

•

Kursinnehåll

undervisning och seminarier i momentet det konstnärliga vetandets grund•
undervisning i momentet musikhistoria•
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Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå 
tekniska universitets hemsida.

Momentet vetandets grund genomförs som grupplektioner och seminarier  
Momentet musikhistoria genomförs som grupplektioner och seminarier

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter 
vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.

Examination sker genom skriftliga inlämningsuppgifter, muntlig och klingande redovisning.  
 
För att bli godkänd i kursen ska studenten  
  • kunna redogöra för tillägnad kunskap samt utföra de tilldelade uppgifterna i enlighet med kursmålen

Övrigt
Den student som inte personligen registrerat sig, eller kontaktat ETKS utbildningsadministration eduetks@ltu.se, 
under läsperiodens första tre dagar riskerar att förlora sin plats på kursen.Detta gäller även student med platsgaranti.

Litteratur. Gäller från Höst 2022 Lp 1
Litteratur fastställs senast 10 veckor före kursstart. 
För studenter i inriktningarna klassisk musiker, kyrkomusiker och komposition: 
The Classical Music Book: Big Ideas Simply Explained, Dk Pub / Dorling Kindersley Ltd, ISBN 978-1465473424

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle (ETKS)

Moduler

Kod Benämning Betygsskala Hp Tillstånd Gäller 
från

Titel

0001 Det konstnärliga vetandets grund U G# 2 Obligatorisk H16

0002 Musikhistoria U G# 5,5 Obligatorisk H16

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du 
behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om 
kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt 
LTU.

Revidering fastställd
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle 2022-11-28
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Kursplanen fastställd
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2016-
02-15
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