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Svensk folkmusik, tillval, kandidat, 5 högskole-
poäng 
Swedish Folk Music, Option, Bachelor, 5 credits 

	  
Kurskod: AG1058	   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: AG1058 ersätter  

kurskod AG1039 fr.o.m. 2013-04-03	  
	   Eventuell Oden-kod: FM 9301 

	  
Prov och provkoder: 

• Skriftlig/muntlig redovisning, 2 hp (1001)	  
• Konstnärlig gestaltning, 3 hp (1002)	  

	  
Mål 
Efter genomgången kurs förväntas studenten:  

• visa grundläggande förmåga att spela/sjunga inom folkmusikgenren, 
• redovisa grundläggande kunskaper i folkmusikteori, 
• visa grundläggande förmåga i ensemblespel inom folkmusikgenren. 

 
Innehåll 
Kursen innehåller tre delar:  
- repertoarstudier på det egna instrumentet (biämnesnivå) och spel av olika låt-
typer/vistyper samt utveckling av det egna spelet/sången i folkmusikgenren. 
Undervisningen i denna del sker individuellt och främst på gehör. 
- folkmusikteori som behandlar t.ex. tonalitet, svänget i polskan, olika sångsätt 
och spelstilar. Studierna kan omfatta både transkription, modal analys och im-
provisation. Undervisningen sker i grupp och innehåller mycket praktiskt musice-
rande. 
- ensemble med inslag av praktisk arrangering i folkmusikstil.  
 
Kurslitteratur och övriga läromedel 
Ahlbäck Sven, Låtpuls. Karaktäristiska egenskaper för låttyper inom svensk 
folkmusiktradition (kompendium med CD) 

Ahlbäck Sven, Tonspråket i äldre svensk folkmusik (kompendium med CD) 
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Behörighet 
Antagen till programstudier vid KMH.	  
 
Examination 
Kursen examineras med konstnärligt gestaltande prov samt skriftlig alternativt 
muntlig redovisning. 
 
Kurskrav: Den studerande ska om så krävs själv tillhandahålla portabel inspel-
ningsutrustning. 
Minst 80% närvaro.  
 
Betygsgrader  
Godkänd, Underkänd. 
	  
	  


