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Moduler 
• Skriftlig redovisning, instrumentationstekniker, 5 hp (2001)  
 

Syfte 
Kursen syftar till att studenten ska kunna profilera sig i instrumentation inom 
områdets praktiska och teoretiska grund, framförallt inom praxisrelaterad 
musikteori. Instrumentation ses här som ett konstnärligt uttryck i komposition 
och arrangering för besättningar av olika slag. 

Kursen är en valbar kurs inom konstnärliga utbildningsprogram på KMH.  

Innehåll 
Kursen innehåller följande moment: instrumentationstekniker från 1900- och 
2000-talet utifrån t.ex. följande litteratur: Blatter, Alfred (1997). 
Instrumentation and orchestration. 2. ed. Belmont, CA: Wadsworth. 

Mål 
Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna: 

Kunskap och förståelse 
• utförligt beskriva instrumentationstekniker från 1900- och 2000-talet,  

Färdighet och förmåga 
• visa mycket god förmåga att i några utvalda 1900- och 2000-talsstilar 

komponera och instrumentera för besättningar av olika slag, såväl 
kammarensembler som större orkestrar,  

• visa mycket god förmåga att använda olika instrumentationstekniker som ett 
konstnärligt uttrycksmedel,  

• visa förmåga att på fördjupad nivå skapa ett personligt uttryck och 
förverkliga egna konstnärliga idéer, 
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Värderingsförmåga och förhållningssätt 
• visa mycket god förmåga till kritisk reflektion över sitt eget konstnärskap 

och förhållande till traditionen, 	
• visa mycket god förmåga att i instrumentationsarbetet göra bedömningar 

med hänsyn till konstnärliga aspekter såväl som praktiska förutsättningar. 

Kurslitteratur och övriga läromedel 
Se aktuell kursguide. 

Behörighet 
Godkänd kurs i instrumentation om minst 5 hp på grundnivå. Kursen erbjuds 
endast som valbar kurs inom konstnärliga utbildningsprogram på KMH.  

Examination 
Kursen examineras genom skriftligt redovisade uppgifter. Se aktuell kursguide 
för utförlig beskrivning av examinationsformen.  

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 
 


