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Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap
Musik- och ljudproduktion

Kursplan
Elektronisk musik: estetik, teknik och metodik

Kurskod:

LJG002

Kursens benämning:

Elektronisk musik: estetik, teknik och metodik
Electronic music: aesthetics, technique and methodology

Högskolepoäng:

7.5

Utbildningsnivå:

Grundnivå

Successiv fördjupning: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav (G1N)
Huvudområde:
Beslut om fastställande
Kursplanen är fastställd av Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap 2019-02-18 och gäller från
höstterminen 2019 vid Karlstads universitet.
Behörighetskrav
Grundläggande behörighet

Lärandemål
Efter avslutad kurs ska studenten kunna
1. producera elektronisk musik från idé till färdig produkt och beskriva de verktyg som används,
2. ge exempel på några elektroniska musikgenrer och vad som skiljer dem åt,
3. i enkel form framföra elektronisk musik inför publik och
4. presentera en översiktlig lektions- och kursplanering inom området elektronisk musik riktad mot yngre
elever.
Innehåll
Kursen innehåller hantverk och teknik vid produktion av elektronisk musik. Det kan handla om midi- och
ljudhantering, ljudtekniska effekter, sampling, syntprogrammering och mixningsteknik samt olika

tillvägagångssätt vid framförande.
Vidare ingår lyssning och analys av olika genrer inom elektronisk musik, olika typer av ljud, upplevelser
och musikaliska mönster. Exemplen diskuteras och jämförs också utifrån ett övergripande historiskt
sammanhang.
Kursen innehåller även metodik för undervisning i elektroniskt musikskapande.
Kurslitteratur och övriga läromedel
Se separat dokument.
Examination
Lärandemål 1 examineras muntligt i grupp genom individuella inlämningsuppgifter i form av
musikproduktioner.
Lärandemål 2 och 4 examineras genom individuell skriftlig inlämningsuppgift, vilken diskuteras vid
seminarium.
Lärandemål 3 examineras praktiskt i musikalisk, gestaltande form.
Betyg
Kursen bedöms enligt betygsskalan Väl godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U).
Kvalitetsuppföljning
Under och efter kursen sker en uppföljning av måluppfyllelse och förutsättningar för lärande i kursen.
Dess främsta syfte är att bidra till förbättringar. Studenternas erfarenheter och synpunkter är ett av
underlagen för granskningen, och inhämtas i enlighet med gällande regelverk. Studenterna informeras om
resultaten och eventuella beslut om åtgärder.
Kursbevis
Kursbevis utfärdas på begäran.
Övrigt
Gällande regler för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Karlstads universitet reglerar
studenters och anställdas skyldigheter och rättigheter.
Kursen kräver att studenten har tillgång till egen dator och lämplig programvara enligt litteraturlistan.

