
 

1(2) 

Kungl. Musikhögskolan 
i Stockholm 
Royal College of Music 
+46 8 572 10 000 
www.kmh.se 

Valhallavägen 105 
Box 27711 
115 91 Stockholm 
Sweden 

Kursplan: AA5006 

Kursplan 

Huvudinstrument, breddning, avancerad 3 
Main Instrument, Complementary Studies, Second Cycle 3  

 

Kurskod: AA5006 

Huvudområde: Musik 

Utbildningsnivå: Avancerad nivå 

Giltig fr.o.m.: Vt 2023  

Beslut: UFN 2022:6 (2022-09-29)

Högskolepoäng (hp): 5 

Ämnesgrupp: MU1 

Fördjupning: A1F 

Ändringsuppgifter:  

 
 

Moduler 
• Konstnärligt gestaltande prov, 5 hp (2201)  

 

Syfte 
Att ge möjlighet till stilistisk, instrumental och repertoarmässig breddning inom 
områden angränsande till studentens huvudsakliga stilistiska och instrumentala 
fördjupning, i syfte att ge beredskap för framtida musikerverksamhet.  

Innehåll  
Innehållet bestäms av lärare och student i samverkan med utgångspunkt från 
inriktningen för kursen, som kan vara stil-, repertoar eller instrumentbreddning. 
Kursen innehåller följande tre moment med utgångspunkt från kursens 
inriktning:  
• instrumentalteknik,  
• repertoar- och stilkännedom, inklusive stilistisk kontext och historik, 
• konstnärligt uttryck inklusive tolkning, variation, improvisation inom stilen.  

Mål 
Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:  

Kunskap och förståelse 
• visa fördjupad kunskap om genremässig, instrumental eller stilistisk bredd 

inom huvudinstrumentets område,  
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Färdighet och förmåga 
• visa utvecklad förmåga att uttrycka och integrera fördjupad genremässig, 

stilistisk och/eller instrumental bredd i det egna konstnärliga uttrycket,  

Värderingsförmåga och förhållningssätt  
• utifrån egen reflektion redovisa hur den egna musikaliska bredden kan 

integreras i framtida musikerverksamhet.  

Kurslitteratur och övriga läromedel 
Se aktuell kursguide. 

Behörighet 
Godkänd kurs Huvudinstrument, breddning, avancerad 2 (AA5004), 5 hp.  

Examination 
Kursen examineras genom konstnärligt gestaltande prov. 

I särskilda fall, vid exempelvis sjukdom eller skada, kan vissa delar examineras 
genom särskild uppgift. Varje enskilt fall bedöms i samråd mellan ansvarig 
lärare och eventuella behandlare. 

Examinator har möjlighet att besluta om anpassad eller alternativ examination 
för studenter med dokumenterad funktionsnedsättning. 

Betygsgrader 
Betygssättningen sker enligt en målrelaterad två-gradig betygsskala:  

U=Underkänd  

G=Godkänd  

De skriftliga betygskriterierna meddelas studenten vid kursstart. Målrelaterade 
betygskriterier är bindande, se aktuell kursguide. 

Övrigt 
 


