
Kursnamn Syfte
Algoritmisk komposition, avancerad
Algoritmisk komposition, grundkurs
Arrangering, avancerad
Arrangering, eget val 1
Arrangering, eget val 2
Avancerad harmonik Kursen syftar till att studenten ska utveckla 

kunskaper i och förståelse för hur 
melodibildning, kontrapunkt, harmonisering, 
satsteknik och textgestaltning inverkar på den 
musikaliska gestaltningen och hur detta 
påverkar estetiska ställningstaganden.

Barockkontrapunkt 1
Dirigering av jazzensembler 1 Kursen syftar till att studenter i orkester- och 

kördirigering ska utveckla kunskaper om och 
färdigheter i dirigering av ensembler och 
orkestrar inom jazz och närbesläktade genrer. 
Kursen är en valbar kurs inom de konstnärliga 
kandidat- och masterprogrammen i orkester- 
och kördirigering vid KMH.

Dirigering, kör G1
Dirigering, kör G2
Dirigering, orkester 1
Dirigering, orkester 2
Electronic drama
Estetik och kompositionsteori Kursen handlar om att sätta estetiska såväl som 

kompositionsteoretiska begrepp och resonemang 
i relation till musikalisk komposition. Syftet är 
att erbjuda studenten kunskaper och metoder för 
att kunna reflektera kring de konstnärliga 
grunderna för olika musikaliska stilbildningar 
och uttryck.



Formlära 1, komposition Formlära handlar om att med utgångspunkt från 
rytmik, melodik, harmonik och klang beskriva 
musikens händelseutveckling. Syftet är att 
förstå hur musiken är uppbyggd och vad som 
utspelar sig i den. Formläran har också 
beröringspunkter med vissa musikestetiska 
frågeställningar. Inom kursen ska studenten 
utveckla grundläggande kunskaper i musikens 
formbildande element, formprinciper, 
formtyper och formanalys, vilket syftar till att 
erbjuda studenten värdefulla verktyg för 
instudering och gestaltning. 

Formlära 2, komposition Formlära handlar om att med utgångspunkt från 
rytmik, melodik, harmonik och klang beskriva 
musikens händelseutveckling. Syftet är att 
förstå hur musiken är uppbyggd och vad som 
utspelar sig i den. Formläran har också 
beröringspunkter med vissa musikestetiska 
frågeställningar. Inom kursen ska studenten 
utveckla grundläggande kunskaper i musikens 
formbildande element, formprinciper, 
formtyper och formanalys, vilket syftar till att 
erbjuda studenten värdefulla verktyg för 
instudering och gestaltning. 

Fältinspelning
Instrumentation för mindre ensembler Kursen syftar till att studenten på 

grundläggande nivå ska kunna utveckla kunskap 
om instrumentens förutsättningar och 
möjligheter samt färdigheter i instrumentation 
för olika besättningar. Kursen är en valbar kurs 
inom konstnärliga kandidat- och masterprogram 
vid KMH. Kursen ges även som fristående kurs. 



Instrumentation för orkester Kursen syftar till att studenten på utvecklad 
nivå ska kunna utveckla kunskap om 
instrumentens förutsättningar och möjligheter 
samt färdigheter i instrumentation för olika 
besättningar. Kursen är en valbar kurs inom 
KMH:s konstnärliga kandidat- och 
masterprogram och kan även ges som fristående 
kurs.

Komposition för instrument och elektronik

Komposition, eget val 1, kandidat
Komposition, eget val 2, kandidat
Komposition, eget val 3, kandidat
Kontrapunkt och grundläggande harmonik Kursen syftar till att studenten ska utveckla 

kunskaper i och förståelse för hur 
melodibildning, kontrapunkt, harmonisering, 
satsteknik och textgestaltning inverkar på den 
musikaliska gestaltningen och hur detta 
påverkar estetiska ställningstaganden.

Kördirigering för orkesterdirigenter 1 Kursen syftar till att studenten, kunskaps- och 
färdighetsmässigt, ska uppnå en grundläggande 
nivå inom kördirigering avseende konstnärlig 
och teknisk förmåga, musikaliskt ledarskap 
samt musikalisk förmedling. Kursen är en 
valbar kurs inom Konstnärligt kandidatprogram 
i musik, dirigering med inriktning orkester 
(KKDO1) och Konstnärligt masterprogram i 
dirigering (KMDI1) med profil orkester 
(DORK) vid KMH.

Liveelektronikensemble 1 Kursen syftar till att studenten, kunskaps- och 
färdighetsmässigt, ska kunna musicera i 
ensemble med live-elektronikinstrument. Det 
övergripande syftet är att studenten ska utveckla 
kunskap om områdets praktiska och teoretiska 
grund. Den teoretiska och praktiska grunden 
utgörs av den elektroakustiska musikens olika 
kompositionstekniker och estetiska paradigm. 



Liveelektronikensemble 2 Kursen syftar till att studenten, kunskaps- och 
färdighetsmässigt, ska kunna musicera i 
ensemble med live-elektronikinstrument. Det 
övergripande syftet är att studenten ska utveckla 
kunskap om områdets praktiska och teoretiska 
grund. Den teoretiska och praktiska grunden 
utgörs av den elektroakustiska musikens olika 
kompositionstekniker och estetiska paradigm. 

Max 1
Max 2
Musikalisk analys Musikalisk analys handlar om att på ett 

systematiskt sätt beskriva och sammanställa 
musikens händelseutveckling med utgångspunkt 
från rytmik, melodik, harmonik och klang. 
Syftet är att visa på viktiga egenskaper och 
samband hos ett konkret musikverk samt att dra 
slutsatser gällande dess särdrag.

Musikens ljudlära Kursen syftar till att studenten ska förstå och 
redogöra för grundläggande fysikaliska samband 
kring ljud, rumsakustik och musikinstrument 
med avseende på studentens 
fördjupningsområde. Det övergripande syftet är 
att studenten ska utveckla kunskap om den 
elektroakustiska musikens teoretiska grund. Den 
teoretiska grunden utgörs av relevant litteratur 
huvudsakligen inom akustik och 
musikpsykologi.

Musikprogrammering, komposition Kursen syftar till att studenten ska uppnå en 
grundläggande konstnärlig gestaltningsförmåga 
med musikprogrammeringen som verktyg. Det 
övergripande syftet är att studenten ska utveckla 
kunskap om den elektroakustiska musikens 
praktiska och teoretiska grund. Den teoretiska 
och praktiska grunden utgörs av den 
elektroakustiska musikens olika 
kompositionstekniker och estetiska paradigm. 



Musikteori, avancerad
Musikteori, eget val 1
Musikteori, eget val 2
Nittonhundratalets kontrapunkt
Notation
Notation, avancerad
Nutida musik och linearitet Kursen syftar till att studenten ska utveckla 

förståelse för hur nutida kontrapunktik och 
harmonik på olika sätt påverkar den musikaliska 
gestaltningen i vår tid. Kursen avser även att 
tillhandahålla verktyg inom ämnesområdet för 
att studenten ska kunna utveckla sitt eget 
skapande. 

Orkesterdirigering för kördirigenter 1 Kursen syftar till att studenten, kunskaps- och 
färdighetsmässigt, ska uppnå en grundläggande 
nivå inom orkesterdirigering avseende 
konstnärlig och teknisk förmåga, musikaliskt 
ledarskap samt musikalisk förmedling. Kursen 
är en valbar kurs inom Konstnärligt 
kandidatprogram i musik, dirigering med 
inriktning kör (KKDK1) och Konstnärligt 
masterprogram i dirigering (KMDI1) med 
profil kör (DKÖR) vid KMH.

Platsspecifik sonisk praktik 1
Platsspecifik sonisk praktik 2
Praktik
Spatialisering 1
Spatialisering 2
Storbandsarrangering
Studion som instrument Kursen syftar till att studenten ska uppnå en god 

konstnärlig gestaltningsförmåga med studion 
som instrument. Det övergripande syftet är att 
studenten ska utveckla kunskap om den 
elektroakustiska musikstudions praktiska och 
teoretiska grund. Den teoretiska och praktiska 
grunden utgörs av den elektroakustiska 
musikens olika kompositionstekniker och 
estetiska paradigm.

SuperCollider 1  
SuperCollider 2
Text-Sound, Hörspiel


