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Låtspel på folkmusikinstrument, kandidat,  
5 högskolepoäng 
Tune-Playing on Traditional Folk Music Instrument, Bachelor, 5 credits 

 
Kurskod: AG1048 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 2501 

 
Prov och provkoder: 

• Konstnärligt gestaltande prov, 5 hp (1001) 
 

Mål 
Efter genomgången kurs förväntas studenten: 

• praktiskt och teoretiskt redovisa kunskap om repertoar, stil och uttrycks-
medel i svensk folkmusiktradition, 

• visa prov på utvecklad spelteknisk och konstnärlig uttrycksförmåga med 
utgångspunkt i svensk folkmusik. 

 
Innehåll 
Kursen består normalt av individuella lektioner för en erfaren musiker på det in-
strument den studerande väljer att studera. Kursens innehåll anpassas till den stu-
derandes förkunskaper på instrumentet. Exempel på folkmusikinstrument är 
nyckelharpa, kohorn, mandola, säckpipa, sälgflöjt, mungiga, stråkharpa och vev-
lira. Instrument för vilka undervisning kan ges beror på tillgången på kompetenta 
lärare inom Stockholmsområdet som engageras av KMH. KMH kan i vissa fall 
låna ut instrument för kursen, men det kan också krävas av den studerande att 
man själv skaffar fram ett instrument för att kursen ska komma till stånd.  
 
Normalt ingår följande undervisningsaktiviteter i kursen: 

• instrumentalteknik, med utgångspunkt från folkmusikrepertoar, 
• repertoarstudier, med en översikt av repertoar för den aktuella musikstilen 

och instrumentets kulturhistoria, 
• konstnärligt uttryck, tolkning, variation, improvisation etc. inom musikstil 

för instrumentet, 
• grundläggande instrumentskötsel, stämning etc., 
• instrumentet som ensembleinstrument, ackompanjemang stämspel etc. om 
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det är aktuellt på instrumentet ifråga. 
 
Kurslitteratur och övriga läromedel 
Aktuellt kursmaterial anvisas av läraren.  
 
I vissa fall kan det krävas att den studerande skaffar fram ett eget instrument för 
kursen. (Ta kontakt med folkmusikinstitutionen för information om specifika in-
strument.) 
 
Behörighet 
Antagen till programstudier vid KMH. 
 
Examination 
Kursen examineras med konstnärligt gestaltande prov. 
Kurskrav: Den studerande ska om så krävs själv tillhandahålla portabel inspel-
ningsutrustning. 
 
Betygsgrader  
Godkänd, Underkänd. 
 
 


