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Kursplan 

Musikframförande och improvisation 
Music Performance and Improvisation 
 

 

Kurskod: DA4007  

Huvudområde: Musik 

Utbildningsnivå: Avancerad nivå 

Giltig fr.o.m.: Ht 2022 

Beslut: UFN 2021:6 (2021-09-30) 

Högskolepoäng (hp): 5 

Ämnesgrupp: MU1 

Fördjupning: AXX 

Ändringsuppgifter:  

 

 

Moduler 
• Musikframförande och improvisation, nutida musik, 4 hp (2101) 
• Musikframförande, folkmusik, 1 hp (2102)  

 

Syfte 
Kursen syftar till att ge studenten kunskap och färdigheter om teori och praktik 
inom framförande och improvisation inom nutida musik inklusive live-
elektronik och inom svensk folkmusik.  Den teoretiska och praktiska grunden 
utgörs av strategier för framförande och improvisation inom samtida musik, 
elektroakustisk musik, samt svensk folkmusik. 

Innehåll 
Kursen innehåller följande: 

• teoretiska och praktiska seminarier med ensemblespel, både av komponerad 
och improviserad musik, 

• spel med live-elektronik, 
• diskussion kring spelsätt, notation, kontrollmöjligheter och spelunderlag. 

Mål 
Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna: 

Kunskap och förståelse 
• visa avancerad kunskap om och förståelse för användning av instrument i 

samspel med andra, 
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• sätta sin framförandepraktik i relation till aktuell forskning relaterad till 
kursens innehåll, 

Färdighet och förmåga 
• visa avancerad förmåga att utnyttja spelsätt och/eller live-elektroniska 

kontrollmöjligheter i förhållande till aktuell ensemblesituation och dess 
möjligheter, 

Värderingsförmåga och förhållningssätt 
• visa avancerad förmåga till reflektion över sitt eget och andras konstnärliga 

förhållningssätt, 
• visa avancerad förmåga att inom musikområdet göra bedömningar med 

hänsyn till relevanta konstnärliga, samhälleliga och etiska aspekter.  

Kurslitteratur och övriga läromedel 
Se aktuell kursguide. 

Behörighet 
Antagen till det gemensamma masterprogrammet CoPeCo vid en av 
partnerhögskolorna. 

Examination 
Kursen examineras genom: 

• konstnärligt gestaltande prov samt skriftliga eller muntliga reflektions-
uppgifter. 
 

Se aktuell kursguide för utförlig beskrivning av examinationsformerna. 

För att få godkänt slutbetyg på kursen krävs ett godkänt betyg på samtliga 
examinationsuppgifter samt fullgjord närvaro om minst 80% av all undervisning 
på kursen. Vid frånvaro från den obligatoriska undervisningen har examinatorn 
rätt att ge studenten kompletteringsuppgifter. 

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. 
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Betygsgrader 
Godkänd, Underkänd. 

Övrigt 
 


