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Arrangering, folkmusik, modal stämföring, kandi-
dat, 5 högskolepoäng 
Arranging, Folk Music, Modal Voicing, Bachelor, 5 credits 

 
Kurskod: AG5010 Utbildningsområde: Musik 

Huvudområde: Musik Högskolepoäng: 5 

Utbildningsnivå: Grundnivå Ämnesgrupp: MU1 

Giltig fr.o.m.: ht 2012 Fördjupning: GXX 

Beslutad av: UGM 2012-09-27 Ändringsuppgifter: 
 Eventuell Oden-kod: FM 4024 

 
Prov och provkoder: 

• Redovisning av arrangemang och kompositioner, 5 hp (1001) 
 

Mål 
Efter genomgången kurs förväntas studenten: 

• redovisa breddad konstnärlig uttrycksförmåga inom komposition och ar-
rangering i folkmusik genom användning av verktyg för arrangering inom 
en modal tonalitetsuppfattning, 

• redovisa musikaliskt nyskapande med utgångspunkt i den äldre folkmusi-
kens tonspråk. 

 
Innehåll 
I kursen behandlas modal stämföring, med utgångspunkt i traditionell flerstäm-
mighet i olika europeiska folkmusiktraditioner. Såväl olika traditionella former 
av bordunanvändning till mer självständig stämföring, ”folklig kontrapunkt” be-
handlas med utgångspunkt från modal analys, i flerstämmighet för olika en-
sembletyper. Dessutom behandlas även olika former av modal klanganvändning 
och modalharmonik. Särskild fokus läggs på arrangering och komposition för ge-
hörsinlärning, med inriktning bl.a. på pedagogiska sammanhang och kreativt ar-
bete i folkmusikensemble. 
 
Kursen är upplagd som en seminarieserie, emellan vilka den studerande gör ar-
rangemangs och kompositionsuppgifter, som normalt noteras på noter via dator 
och framförs då det är möjligt av de medverkande studenterna på kursen. Under 
seminarierna presenteras koncept och det redovisade arrangemangen och kompo-
sitionerna diskuteras. 
 
Kurslitteratur och övriga läromedel 
Kursmaterial/repertoar anvisas av lärare.  
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Behörighet 
Antagen till KKFM, KMFM, KMNF eller KGPF vid KMH, samt godkänt betyg 
på kurs FM 4003 alternativ FM 4013, eller motsvarande. 
 
Examination 
Kursen examineras med musikalisk redovisning av de arrangemang och kompo-
sitioner som studenten gjort inom ramen för kursen. 
 
Betygsgrader  
Godkänd, Underkänd. 
 
 


