
Kursnamn Syfte
Designtänkande/Design thinking Design thinking is a powerful tool for devising strategic interdisciplinary or entrepreneurial 

initiatives, permitting connections between concepts, methods and shifts of perspective that 
would otherwise be overlooked in a mono-disciplinary ‘problem-solving’ approach. Originating 
in design, but capable of being applied across a broad range of disciplines, design thinking 
brings a disruptive, game-changing potential to ways of working that have become routine. 
People naturally have the ability for design thinking –it deploys the associative, improvisatory 
logic of play –but are typically encouraged to suppress it in favour of more dependable yet 
limited problem-solving methodologies. 

Ensemble 1, klassisk musik Kursen syftar till att studenten i rollen som sångare eller instrumentalist, kunskaps- och 
färdighetsmässigt, ska kunna fördjupa sig i ensemblespel inom ett specifikt ämnesområde. Det 
inbegriper att tillsammans med övriga ensemblemedlemmar kunna skapa 
och förverkliga gemensamma konstnärliga tankar och idéer inom givna tidsramar samt utveckla 
den samspelsteknik och skicklighet som krävs för att gemensamt kunna gestalta den valda 
repertoaren. Olika stora ensemblekonstellationer kan förekomma från duo till stor orkester. 

Ensemble 1, tidig musik Kursen syftar till att studenten i rollen som sångare eller instrumentalist kunskaps- och 
färdighetsmässigt, ska kunna fördjupa sig i ensemblespel inom ett 
specifikt ämnesområde från medeltid till klassicism med utgångspunkt från historiskt informerad 
uppförandepraxis. Det inbegriper att tillsammans med övriga ensemblemedlemmar kunna skapa 
och förverkliga gemensamma konstnärliga tankar och idéer inom givna tidsramar samt utveckla 
den samspelsteknik och skicklighet som krävs för att gemensamt kunna gestalta 
den valda repertoaren.

Ensemble 2, klassisk musik Kursen syftar till att studenten i rollen som sångare eller instrumentalist, kunskaps- och 
färdighetsmässigt, ska kunna fördjupa sig i ensemblespel inom ett specifikt ämnesområde. Det 
inbegriper att tillsammans med övriga ensemblemedlemmar kunna skapa 
och förverkliga gemensamma konstnärliga tankar och idéer inom givna tidsramar samt utveckla 
den samspelsteknik och skicklighet som krävs för att gemensamt kunna gestalta den valda 
repertoaren. Olika stora ensemblekonstellationer kan förekomma från duo till stor orkester. 

Ensemble 2, tidig musik Kursen syftar till att studenten i rollen som sångare eller instrumentalist kunskaps- och 
färdighetsmässigt, ska kunna fördjupa sig i ensemblespel inom ett 
specifikt ämnesområde från medeltid till klassicism med utgångspunkt från historiskt informerad 
uppförandepraxis. Det inbegriper att tillsammans med övriga ensemblemedlemmar kunna skapa 
och förverkliga gemensamma konstnärliga tankar och idéer inom givna tidsramar samt utveckla 
den samspelsteknik och skicklighet som krävs för att gemensamt kunna gestalta 
den valda repertoaren.

Ensemble 3, klassisk musik Kursen syftar till att studenten i rollen som sångare eller instrumentalist, kunskaps- och 
färdighetsmässigt, ska kunna fördjupa sig i ensemblespel inom ett specifikt ämnesområde. Det 
inbegriper att tillsammans med övriga ensemblemedlemmar kunna skapa 
och förverkliga gemensamma konstnärliga tankar och idéer inom givna tidsramar samt utveckla 
den samspelsteknik och skicklighet som krävs för att gemensamt kunna gestalta den valda 
repertoaren. Olika stora ensemblekonstellationer kan förekomma från duo till stor orkester. 

Ensemble 3, tidig musik Kursen syftar till att studenten i rollen som sångare eller instrumentalist kunskaps- och 
färdighetsmässigt, ska kunna fördjupa sig i ensemblespel inom ett 
specifikt ämnesområde från medeltid till klassicism med utgångspunkt från historiskt informerad 
uppförandepraxis. Det inbegriper att tillsammans med övriga ensemblemedlemmar kunna skapa 
och förverkliga gemensamma konstnärliga tankar och idéer inom givna tidsramar samt utveckla 
den samspelsteknik och skicklighet som krävs för att gemensamt kunna gestalta 
den valda repertoaren.

Ensemble 4, klassisk musik Kursen syftar till att studenten i rollen som sångare eller instrumentalist, kunskaps- och 
färdighetsmässigt, ska kunna fördjupa sig i ensemblespel inom ett specifikt ämnesområde. Det 
inbegriper att tillsammans med övriga ensemblemedlemmar kunna skapa 
och förverkliga gemensamma konstnärliga tankar och idéer inom givna tidsramar samt utveckla 
den samspelsteknik och skicklighet som krävs för att gemensamt kunna gestalta den valda 
repertoaren. Olika stora ensemblekonstellationer kan förekomma från duo till stor orkester. 

Ensemble 4, tidig musik Kursen syftar till att studenten i rollen som sångare eller instrumentalist kunskaps- och 
färdighetsmässigt, ska kunna fördjupa sig i ensemblespel inom ett 
specifikt ämnesområde från medeltid till klassicism med utgångspunkt från historiskt informerad 
uppförandepraxis. Det inbegriper att tillsammans med övriga ensemblemedlemmar kunna skapa 
och förverkliga gemensamma konstnärliga tankar och idéer inom givna tidsramar samt utveckla 
den samspelsteknik och skicklighet som krävs för att gemensamt kunna gestalta 
den valda repertoaren.

Ensembleimprovisation, klassisk musik Denna kurs presenterar metoder för ensembleimprovisation ur ett brett historiskt och 
genremässigt perspektiv. Kursen riktar sig i första hand till studenter med begränsad tidigare 
erfarenhet av improvisation, till exempel studenter med i huvudsak klassisk bakgrund. Med 
gehörsspel och samspel som arbetsmetod vill kursen stärka den kreativa processen genom 
interaktivitet där ett kollektivt skapande förhåller sig till det individuella uttrycket. Kursen 
integrerar improvisation med inslag av komposition och musikteori och förser studenten med 
verktyg för att självständigt och kreativt tillämpa kursmaterialet i relation till sitt egna 
konstnärliga fält och ambitioner.

Ergonomiskt pianospel Kursen syfte är att ge studenten verktyg för att utveckla sin tekniska förmåga vad beträffar 
klang, kontroll, koncentration, kroppsmedvetenhet, gällande instrumentets hantverk och på så 
sätt motverka skador i spelapparaten. 

Genomförande/Execution - running your own company The course focuses on supporting the student in her or his decisions and other action in the new 
business venture. Students entering the course should have an intention in pursuing a business 
idea in a company of their own. The outline of the course is built on experience from active 
entrepreneurs and follows the typical stages in a new venture, starting with the evaluation and 
refinement of the existing business idea, moving on to practical steps in setting up a firm, 
assembling resourcing(external capital, internal resources etc.), marketand communication plans. 

Hållbart yrkesliv Kursen bidrar till att öka studentens grundäggande kunskaper om och förståelse för social, 
ekonomisk och miljöässig hållbarhet i enlighet med FN:s globala mål i Agenda 2030. Kursen 
bidrar även till att ge studenten tid och möjlighet att reflektera kring sina egna förutsättningar för 
att skapa en hållbar yrkesplattform, utifrån sina intressen, behov och möjligheter. 

Instrumentstudier 1, breddning, klassisk musik Kursen syftar till att studenten på grundnivå, färdighetsmässigt, ska kunna behärska en roll 
som sångare/instrumentalist inom breddningsstudierna. Det inbegriper att inom ett visst 
överenskommet repertoarområde kunna skapa och förverkliga egna konstnärliga tankar och idéer 
inom givna tidsramar samt utveckla den teknik, repertoar och skicklighet som krävs för att 
uttrycka dem på sitt instrument eller med sin röst. Med breddning menas i detta fall: bi-
instrument (avses både inom sitt eget fördjupningsområde och/eller annat instrument), 
barockinstrument, generalbas eller klassiska instrumentstudier för studenter med fördjupning 
inom annan genre.

Instrumentstudier 1, fördjupning, klassisk musik Kursen syftar till att studenten på fördjupad nivå, färdighetsmässigt, ska kunna behärska en roll 
som instrumentalist. Det inbegriper att inom ett visst överenskommet repertoarområde 
kunna skapa och förverkliga egna konstnärliga tankar och idéer inom givna tidsramar samt 
utveckla den teknik, repertoar och skicklighet som krävs för att uttrycka dem på sitt instrument 
eller med sin röst.  

Instrumentstudier 1, fördjupning, tidig musik Kursen syftar till att studenten på fördjupad nivå, kunskaps- och färdighetsmässigt, ska kunna 
behärska en roll som sångare/instrumentalist. Det inbegriper att inom ett 
visst överenskommet repertoarområde kunna skapa och förverkliga egna konstnärliga tankar och 
idéer inom givna tidsramar samt utveckla den teknik och skicklighet som krävs för att uttrycka 
dem på sitt instrument eller med sin röst. Kursen syftar också till att ge 
studenten fördjupade kunskaper i historiskt informerad uppförandepraxis om den aktuella 
repertoaren. 

Instrumentstudier 2, breddning, klassisk musik Kursen syftar till att studenten på grundnivå, färdighetsmässigt, ska kunna behärska en roll 
som sångare/instrumentalist inom breddningsstudierna. Det inbegriper att inom ett visst 
överenskommet repertoarområde kunna skapa och förverkliga egna konstnärliga tankar och idéer 
inom givna tidsramar samt utveckla den teknik, repertoar och skicklighet som krävs för att 
uttrycka dem på sitt instrument eller med sin röst. Med breddning menas i detta fall: bi-
instrument (avses både inom sitt eget fördjupningsområde och/eller annat instrument), 
barockinstrument, generalbas eller klassiska instrumentstudier för studenter med fördjupning 
inom annan genre.



Instrumentstudier 2, fördjupning, klassisk musik Kursen syftar till att studenten på fördjupad nivå, färdighetsmässigt, ska kunna behärska en roll 
som instrumentalist. Det inbegriper att inom ett visst överenskommet repertoarområde 
kunna skapa och förverkliga egna konstnärliga tankar och idéer inom givna tidsramar samt 
utveckla den teknik, repertoar och skicklighet som krävs för att uttrycka dem på sitt instrument 
eller med sin röst.  

Instrumentstudier 2, fördjupning, tidig musik Kursen syftar till att studenten på fördjupad nivå, kunskaps- och färdighetsmässigt, ska kunna 
behärska en roll som sångare/instrumentalist. Det inbegriper att inom ett 
visst överenskommet repertoarområde kunna skapa och förverkliga egna konstnärliga tankar och 
idéer inom givna tidsramar samt utveckla den teknik och skicklighet som krävs för att uttrycka 
dem på sitt instrument eller med sin röst. Kursen syftar också till att ge 
studenten fördjupade kunskaper i historiskt informerad uppförandepraxis om den aktuella 
repertoaren. 

Instrumentstudier 3 fördjupning, klassisk musik Kursen syftar till att studenten på fördjupad nivå, färdighetsmässigt, ska kunna behärska en roll 
som instrumentalist. Det inbegriper att inom ett visst överenskommet repertoarområde 
kunna skapa och förverkliga egna konstnärliga tankar och idéer inom givna tidsramar samt 
utveckla den teknik, repertoar och skicklighet som krävs för att uttrycka dem på sitt instrument 
eller med sin röst.  

Instrumentstudier 3, breddning, klassisk musik Kursen syftar till att studenten på grundnivå, färdighetsmässigt, ska kunna behärska en roll 
som sångare/instrumentalist inom breddningsstudierna. Det inbegriper att inom ett visst 
överenskommet repertoarområde kunna skapa och förverkliga egna konstnärliga tankar och idéer 
inom givna tidsramar samt utveckla den teknik, repertoar och skicklighet som krävs för att 
uttrycka dem på sitt instrument eller med sin röst. Med breddning menas i detta fall: bi-
instrument (avses både inom sitt eget fördjupningsområde och/eller annat instrument), 
barockinstrument, generalbas eller klassiska instrumentstudier för studenter med fördjupning 
inom annan genre.

Instrumentstudier 3, fördjupning, tidig musik Kursen syftar till att studenten på fördjupad nivå, kunskaps- och färdighetsmässigt, ska kunna 
behärska en roll som sångare/instrumentalist. Det inbegriper att inom ett 
visst överenskommet repertoarområde kunna skapa och förverkliga egna konstnärliga tankar och 
idéer inom givna tidsramar samt utveckla den teknik och skicklighet som krävs för att uttrycka 
dem på sitt instrument eller med sin röst. Kursen syftar också till att ge 
studenten fördjupade kunskaper i historiskt informerad uppförandepraxis om den aktuella 
repertoaren. 

Instrumentstudier 4, breddning, klassisk musik Kursen syftar till att studenten på grundnivå, färdighetsmässigt, ska kunna behärska en roll 
som sångare/instrumentalist inom breddningsstudierna. Det inbegriper att inom ett visst 
överenskommet repertoarområde kunna skapa och förverkliga egna konstnärliga tankar och idéer 
inom givna tidsramar samt utveckla den teknik, repertoar och skicklighet som krävs för att 
uttrycka dem på sitt instrument eller med sin röst. Med breddning menas i detta fall: bi-
instrument (avses både inom sitt eget fördjupningsområde och/eller annat instrument), 
barockinstrument, generalbas eller klassiska instrumentstudier för studenter med fördjupning 
inom annan genre.

Instrumentstudier 4, fördjupning, klassisk musik Kursen syftar till att studenten på fördjupad nivå, färdighetsmässigt, ska kunna behärska en roll 
som instrumentalist. Det inbegriper att inom ett visst överenskommet repertoarområde 
kunna skapa och förverkliga egna konstnärliga tankar och idéer inom givna tidsramar samt 
utveckla den teknik, repertoar och skicklighet som krävs för att uttrycka dem på sitt instrument 
eller med sin röst.  

Instrumentstudier 4, fördjupning, tidig musik Kursen syftar till att studenten på fördjupad nivå, kunskaps- och färdighetsmässigt, ska kunna 
behärska en roll som sångare/instrumentalist. Det inbegriper att inom ett 
visst överenskommet repertoarområde kunna skapa och förverkliga egna konstnärliga tankar och 
idéer inom givna tidsramar samt utveckla den teknik och skicklighet som krävs för att uttrycka 
dem på sitt instrument eller med sin röst. Kursen syftar också till att ge 
studenten fördjupade kunskaper i historiskt informerad uppförandepraxis om den aktuella 
repertoaren. 

Instudering och interpretation 1, klassisk musik Kursen syftar till fördjupning i instudering/interpretation för instrumentalister och/eller sångare. 
Kursen vänder sig till studenter som inom ett valt repertoarområde vill utveckla sina kunskaper i 
instudering och interpretation. Stor vikt läggs också vid att diskutera former för musikalisk 
kommunikation. Undervisande lärare är pianist vilket innebär att studenterna ges möjlighet att 
arbeta interpretatoriskt med verken i sin helhet. Den samspelstekniska kommunikationen byggs i 
kursens praktiska delar. Kursen bygger på en till en-undervisning, men vissa moment kan 
komma att ges i masterclass-form.

Instudering och interpretation 1, tidig musik Kursen syftar till fördjupning i instudering/interpretation för sångare/instrumentalister. Kursen 
vänder sig till studenter som inom ett valt repertoarområde, från medeltid till klassicism, vill 
utveckla sina kunskaper i samspel, interpretation och historiskt informerad 
uppförandepraxis. Beroende på val av repertoar kan undervisningen ske tillsammans 
med följande ackompanjemangsinstrument: cembalo, orgel, luta eller hammarklaver men även 
diskantinstrument kan förekomma. Det innebär att studenterna ges möjlighet att 
arbeta interpretatoriskt med verken i sin helhet med utgångspunkt från en besiffrad baslinje. Stor 
vikt läggs också vid att diskutera former för musikalisk kommunikation. Den samspelstekniska 
kommunikationen byggs i kursens praktiska delar. Kursen baseras på en till en-undervisning, 
men vissa moment kan komma att ges i masterclass-form. 

Instudering och interpretation 2, klassisk musik Kursen syftar till ytterligare fördjupning i instudering/interpretation för instrumentalister 
och/eller sångare. Kursen vänder sig till studenter som vill fördjupa sin konstnärliga profil 
genom att arbeta med metoder för instudering och interpretation. Stor vikt läggs vid att utveckla 
studenternas kommunikativa delar i det egna spelet. Undervisande lärare är pianist vilket innebär 
att studenterna ges möjlighet att arbeta interpretatoriskt med verken i sin helhet.Den 
samspelstekniska kommunikationen utvecklas i kursens praktiska delar. Undervisningen ges i en 
till en-form, men vissa moment kan komma att behandlas i masterclassituation.   

Instudering och interpretation 2, tidig musik Kursen syftar till fördjupning i instudering/interpretation för sångare/instrumentalister. Kursen 
vänder sig till studenter som inom ett valt repertoarområde, från medeltid till klassicism, vill 
utveckla sina kunskaper i samspel, interpretation och historiskt informerad 
uppförandepraxis. Beroende på val av repertoar kan undervisningen ske tillsammans 
med följande ackompanjemangsinstrument: cembalo, orgel, luta eller hammarklaver men även 
diskantinstrument kan förekomma. Det innebär att studenterna ges möjlighet att 
arbeta interpretatoriskt med verken i sin helhet med utgångspunkt från en besiffrad baslinje. Stor 
vikt läggs också vid att diskutera former för musikalisk kommunikation. Den samspelstekniska 
kommunikationen byggs i kursens praktiska delar. Kursen baseras på en till en-undervisning, 
men vissa moment kan komma att ges i masterclass-form. 

Orgel – genrebredd 1 Kursen syftar till att studenten på en grundläggande kunskaps- och färdighetsmässig nivå ska 
kunna gestalta musik från olika genreområden för främst ett kyrkomusikaliskt sammanhang. 

Orgelkunskap, temperering Kursen syftar till att studenten, på en god kunskaps- och färdighetsmässig nivå, ska kunna 
stämma en kistorgel i olika tempereringar och förstå grundläggande musikaliska skillnader vid 
val av utvalda tempereringar ur ett historiskt och interpretationsmässigt perspektiv. 

Pianoimprovisation, klassisk musik Denna kurs presenterar pianoimprovisation ur ett brett historiskt och genremässigt perspektiv och 
riktar sig i första hand till studenter med begränsad tidigare erfarenhet av improvisation, till 
exempel studenter med i huvudsak klassisk bakgrund. Med gehörsspel och samspel som 
arbetsmetod vill kursen stärka den egna kreativa processen genom att fokusera på eget skapande i 
improvisation och komposition samt kommunikativa aspekter av musicerande. Relationerna och 
integrationen mellan improvisation – komposition – interpretation genomsyrar arbetet. Kursen 
strävar även efter en djupare förståelse av musikteori och pianots klangliga möjligheter. Kursen 
förser studenten med verktyg för att självständigt och kreativt tillämpa kursmaterialet i relation 
till sitt egna konstnärliga fält och ambitioner. 

Socialt entreprenörskap/Social entrepreneurship The aim of this course is to introduce students to the context of social innovation and social 
entrepreneurship. Through project work students will increase their understanding of various 
theories and practices from the field, while being exposed to the action-oriented skills required 
for developing and implementing a social innovation and/or creating the social-oriented new 
venture.

Trendanalys och framtidstänkande/Trendspotting Entrepreneur or not, it is an advantage to understand where tomorrow is headed and how we can 
impact the future. This course seeks to introduce the students to the concept trends, trendspotting 
and future thinking, building a critical perspective of what we can do “now” to impact 
“tomorrows”. By understanding how different trends build interdependencies in a bigger system, 
student’s will be prompted to shift perspective from hindsight to foresight.


