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kandidat 
Instrument Studies, Jazz/Pop Tradition 3, Bachelor 
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Moduler 
• Praktisk redovisning, instrumentstudier, 5 hp (2001)  
 

Syfte 
Kursen syftar till att studenten på utvecklad nivå, kunskaps- och 
färdighetsmässigt, ska kunna behärska en roll som instrumentalist inom 
jazz/pop-genren. För studenter inom jazz avser kursen studier på biinstrument.  

Kursen är en valbar kurs inom konstnärliga utbildningsprogram på KMH. 

Innehåll 
Kursen innehåller följande: 

• instrumentteknik,  
• repertoarspel, 
• notläsning, 
• improvisationsövningar, 
• musikaliskt uttryck.  

Mål 
Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna: 

Kunskap och förståelse 
• redovisa utvecklade kunskaper i den genomgångna repertoaren,  
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Färdighet och förmåga 
• visa utvecklade stilmässiga och tekniska färdigheter i sång/instrument inom 

jazz/pop-genren,  

Värderingsförmåga och förhållningssätt 
• visa utvecklad förmåga till reflektion över sitt instruments roll inom 

jazz/pop-genren.	

Kurslitteratur och övriga läromedel 
Se aktuell kursguide. 

Behörighet 
Godkänd kurs BG5027 ”Instrumentstudier, jazz/pop-tradition 2, kandidat”.  

Examination 
Kursen examineras genom deltagande i undervisningen i kombination med 
fullgjorda uppgifter. Se aktuell kursguide för utförlig beskrivning av 
obligatoriska moment och examinationsformerna. Vid frånvaro från den 
obligatoriska undervisningen kan examinatorn besluta att ge studenten 
kompletteringsuppgifter istället. 

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. 

Kurskrav 
Obligatorisk närvaro. Se aktuell kursguide för utförlig beskrivning av 
obligatoriska moment och deras omfattning. 

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 
 


