
Kursnamn Syfte
Arrangering, folkmusik, Ackordsspel för melodispelare
Arrangering, folkmusik, modal stämföring
Eget konstnärligt projekt 1, folkmusik
Eget konstnärligt projekt 2, folkmusik
Eget konstnärligt projekt 3, folkmusik Kursen syftar till att studenten ska, genom olika 

gestaltande och reflekterande metoder, undersöka 
och utveckla kunskap inom ett eget konstnärligt 
projekt. Det inbegriper att utveckla sin förmåga till 
reflektion kring och konceptualisering av ett 
konstnärligt projekt. Det inbegriper att ytterligare 
utveckla sin förmåga att inom ett eget projekt 
ansvara för introduktion av repertoar, arrangering, 
instruktion och konstnärlig inriktning, att 
förverkliga egna konstnärliga tankar och idéer, 
samt att löpande kunna utvärdera och reflektera 
kring arbetet och projektformen som övergripande 
metod.

Folk Song Lab Kursen syftar till att studenten ska, genom olika 
gestaltande och reflekterande metoder, undersöka 
och utveckla kunskap om folksång och 
improvisation genom kollektiv improvisation. Det 
inbegriper att utveckla sin förmåga till reflektion 
kring och konceptualisering av folksångens 
former och tonalitet, att genom improvisation 
skapa och förverkliga egna konstnärliga tankar 
och idéer, samt att löpande kunna utvärdera och 
reflektera kring kollektiv folksångimprovisation 
som övergripande metod. Kursen syftar också till 
att utveckla fördjupad kunskap om folksångens 
former, genrer/typer från olika delar av världen, 
men primärt norden. 

Folkmusik i Norden Kursen syftar till att studenten ska, genom 
gestaltande och reflekterande metoder, utveckla 
kunskap om folkmusik i norden. Det inbegriper 
att utveckla sin förmåga till reflektion kring och 
konceptualisering av olika traditionella uttryck för 
folkmusik i norden, att genom primärt 
folkmusikaliska gehörsmetoder skapa och 
förverkliga egna konstnärliga tankar och idéer, 
samt att löpande kunna utvärdera och reflektera 
kring arbetet inom folkdans, folksång, eget spel, 
improvisation med gehörsinlärning som 
övergripande metod.

Folkmusik i teaterproduktion Kursen syftar till att studenten ska, genom olika 
gestaltande och reflekterande metoder, undersöka 
och utveckla kunskap om folkmusik inom 
teaterproduktion. Det inbegriper att utveckla sin 
förmåga till reflektion kring och konceptualisering 
av berättartekniker med folkmusiken som verktyg, 
att genom praktiskt arbete skapa och förverkliga 
egna konstnärliga tankar och idéer, samt att 
löpande kunna utvärdera och reflektera kring 
folkmusik som konstnärligt uttryck inom teater.

Folkmusik och live-elektronik
Folkmusikensemble Kursen innebär spel i mindre ensemble med 

handledning och innefattar spel (och eventuellt 
sång) av olika slags repertoar, t.ex. olika låttyper, 
utveckling av melo- dispel, arrangemangs- och 
samspelsformer, dansspel, improvisation och 
varia- tion.

Folkmusikteori, fördjupning
Folkmusikteori, introduktionskurs
Folksång, musik från andra kulturer



Folksångensemble
Folksångensemble 2, fördjupning Kursen syftar till att studenten ska, genom olika 

gestaltande och reflekterande metoder, ytterligare 
undersöka och utveckla fördjupad kunskap inom 
flerstämmig folksång med fokus på svensk 
folksång. Det inbegriper att utveckla och fördjupa 
sin förmåga till reflektion kring och 
konceptualisering av sångsätt, former och tonalitet 
inom ensemblefolksång.  Kursen syftar vidare till 
att utveckla studentens förmåga att skapa egna 
flerstämmiga sångarrangemang.Vidare syftar 
kursen till att utveckla förmågan att skapa 
arrangemang i stunden genom improvisation. 

Huvudinstrument, breddning 1
Huvudinstrument, breddning 2
Huvudinstrument, fördjupning 1
Huvudinstrument, fördjupning 2
Improvisationsensemble över gränserna
Instrumental-/sångmetodik, breddning
Instrumental-/sångmetodik, fördjupning
KMH Folk ensemble 1
Komposition/arrangering, fördjupning
Kulning
Kulning 2, fördjupning Kursen syftar till att studenten genom olika 

gestaltande och reflekterande metoder, vidare 
undersöka och utveckla fördjupad kunskap om 
kulning. Det inbegriper att utveckla och fördjupa 
sin förmåga till reflektion kring och 
konceptualisering av kulningens sångsätt, former 
och tonalitet.  Kursen syftar vidare till att utveckla 
studentens förmåga att kula som konstnärligt 
uttryck genom individuell handledning i 
gruppseminarier, samt genom att fördjupa 
kunskapen om kulningens rösttekniska, akustiska 
och musikhistoriska förutsättningar. 

Låtspel på eget instrument
Låtspel på eget instrument 2
Låtspel på eget instrument 3
Låtspel på folkmusikinstrument
Modal improvisation, folkmusik
Modal improvisation, fördjupning
Musik från andra kulturer
Musik från andra kulturer 2
Musik och samhälle, folkmusik, fältarbete/arkiv Kursen syftar till ge studenten möjlighet att 

utveckla fördjupad kunskap och kompetens inom 
en folkmusiktradition, genom att dokumentera den 
utifrån ett kulturhistoriskt, musiketnologiskt eller 
musikteoretiskt/ musikkognitivt perspektiv. 

Musikproduktion och marknadsföring, fördjupning
Musikproduktion och marknadsföring, fördjupning, 
folkmusik
Musikteknologi, fördjupning
Musikteknologi, fördjupning, folkmusik
Scenisk gestaltning, folkmusik Kursen syftar till att ge studenten möjlighet att 

utveckla kunskap och kompetens inom scenisk 
gestaltning med fokus på folkmusiktraditioner. 
Det inbegriper att utveckla sin förmåga att i en 
scenisk kontext framföra och gestalta folkmusik / 
sång /dans i en helhet med eller utan muntliga 
presentationer.  

Spel till dans
Spel till dans, fördjupning
Svensk folksång
Svensk folksång 2


