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ELEKTRONISK MUSIKK, BACHELORPROGRAM  

Grunnstudium – 180 studiepoeng – 3 år – Kristiansand 
 

Opptakskrav 

Opptakskrav til studiet er bestått opptaksprøve og generell studiekompetanse eller 

dokumentert realkompetanse.  

 

Anbefalte forkunnskaper 

Det kreves gode kunnskaper og ferdigheter innenfor hovedområdene utøving, produksjon og 

komposisjon for å bestå opptaksprøven. 

 

Generell beskrivelse av studiet   

Bachelorstudiet i elektronisk musikk består av utøverrelaterte, musikkteknologiske og 

musikkteoretiske emner og skal forberede studentene for et yrke innenfor kunst- og 

kultursektoren, for eksempel som utøver, produsent eller komponist. 

 

Gode kunstneriske ferdigheter er en viktig forutsetning for å kunne formidle elektronisk 

musikk. Studiet vektlegger derfor arbeid med musikkproduksjon, komposisjon, 

programmering, utøving og formidling av elektronisk musikk hvor balansen mellom tradisjon 

og fremtidige behov står sentralt. Studiet gir også studentene undervisning i instrument II, der 

studenten selv velger instrument.   

 

Digitalisering og bransjeomstrukturering de siste årene har forandret hverdagen for den 

tradisjonelle musikeren, og bachelorprogrammet i elektronisk musikk har som mål å kunne gi 

studentene en tydelig avgrenset, men også bred og helhetlig, tilnærming til elektronisk 

musikk. Det er et fokus på utøving, men studenten får også innsikt i ulike deler av 

musikkbransjen og kulturfeltet for øvrig. 

 

Læringsutbytte 

Etter fullført studium skal kandidatene: 

 

KUNNSKAP 

• ha bred kunnskap om ulike sider ved og stilarter innenfor elektronisk musikk 

• ha kunnskap om den elektroniske musikkens historie, tradisjoner, egenart og plass i 

samfunnet 

• ha bred kunnskap om programvare, digitale instrumenter, verktøy og metoder innenfor 

elektronisk musikk  

• ha kunnskap om relevante produksjons- og presentasjonsarenaer for elektronisk musikk 

• ha kjennskap til forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid innenfor fagområdet 

• kunne oppdatere sin kunnskap innenfor fagområdet elektronisk musikk  

 

FERDIGHETER 

• være i stand til å reflektere over egen læring og sette mål for egen forbedring og utvikling, 

herunder foreta selvstendige valg av arbeidsformer og metoder for musikalsk forming og 

formidling og utvikle ferdighetene under individuell veiledning 

• kunne anvende forskningsbaserte metoder til å utvikle egne prosjekter 

• kunne reflektere over praksis og metodevalg i relasjon til egen kunstnerisk praksis 

• ha fått styrket sitt faglige grunnlag for nyskaping og kreativ tenkning innenfor utøving og 

produksjon av elektronisk musikk 

• beherske relevante verktøy, teknikker og uttrykksformer innenfor elektronisk musikk 
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• kunne anvende lytting som metode for å tilegne seg kunnskap om musikalske forløp 

• kunne delta i og forstå kunstneriske prosesser innenfor elektronisk musikk 

 

GENERELL KOMPETANSE  

• ha innsikt i utøving, komposisjon og produksjon av musikk  

• kunne planlegge og gjennomføre ulike prosjekter både som utøver, produsent, komponist 

og programmerer  

• kunne formidle sentralt fagstoff, utveksle erfaringer og synspunkter med bakgrunn i 

elektronisk musikk, og ved dette bidra til utvikling av god kunstnerisk praksis 

• ha innsikt i relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger innenfor elektronisk musikk 

• kjenne til nytenkning og innovasjonsprosesser innenfor elektronisk musikk 

 

Studiets oppbygging   

Sem Elektronisk musikk 

1. sem MUR1XX 
Utøvende 

hovedområde 

1 (25 sp) 

MUR118 Musikkproduksjon for elektronisk musikk (15 
sp) 

MUR1XX Elektronisk 
musikkteori (10 sp) 

 

MUR1XX  
Elektronisk 

musikkhistorie (10 sp) 

 
2. sem 

3. sem MUR1XX 

Utøvende 

hovedområde 
2 (15 sp) 

 MUR1XX  

Komponering 

og arrangering 
for elektronisk 

musikk (10 sp) 

MUR107  

Musikkviten-

skapelig teori 
og metode 

(10 sp) 

 

MUR120 

Sound-

design for 
elektronisk 

musikk 

(10 sp) 
4. sem MUR2XX 

Utøvende 

hovedområde 
3 (10 sp) 

 

Valgemner (studentene kan velge ett emne): 

• MUR1XX MAX Programming (5 sp) 

• MUR1XX Instrument II (5 sp)  

• MUR1XX Arranging for Strings: Pop Music (5 sp) 

• MUR1XX Advanced Reharmonization (5 sp) 

5. sem MUR3XX 

Utøvende 
hovedområde 

4 (25 sp) 

 

Valgemner (studentene kan velge ett emne): 

• MUR1XX Live Remix (5 sp) 

• MUR1XX Mixing & Mastering (5 sp) 

• MUR1XX Touring & Project Planning (5 sp) 

• MUR1XX Instrument II (5 sp) 

MUR202 Elektronisk musikk fordypning (15 sp) 

6. sem Valgemner (studentene kan velge ett emne): 

• MUR1XX Scoring to Picture (5 sp) 

• MUR1XX Composing Music (5 sp) 

• MUR1XX Music Producer (5 sp) 

• MUR1XX Building a Visual Profile for Musicians (5 

sp) 

• MUR1XX Instrument II (5 sp)  

MU-3XX Bacheloroppgave (10 sp) 

 Det vil legges til rette for utveksling i 5. semester.  
 

 

Undervisnings- og læringsformer 

I studiet benyttes ulike undervisnings- og læringsformer som individuell veiledning, 

forelesninger, gruppeprosjekter med presentasjoner, nettleksjoner, egenutviklede apper, 

praksisrelaterte aktiviteter, seminarer og workshops med gjesteforelesere/gjestemusikere.  

 

Tett samarbeid mellom lærere og studenter er sentralt i studiet. Gjennom hele studiet skal 

studentene delta i prosjekter med arbeidsoppgaver som er relevante i forhold til deres faglige 

kompetanse, eksempelvis ved kultur- og konsertprosjekter i samarbeid med lokale og 

regionale aktører, festivaler og institusjoner. 

 

Den digitale læringsplattformen Canvas benyttes som kommunikasjonskanal for 

studieprogrammet.  

 

Deler av undervisningen i de enkelte emnene er obligatorisk. Se den enkelte emnebeskrivelse.  
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Vurderingsformer 

Det benyttes ulike vurderingsformer for best mulig å sikre sammenhengen med de ulike 

emnenes læringsutbytte, undervisnings- og arbeidsformer og for å sikre helhet og kvalitet i 

studiet. Teoretiske emner vurderes med muntlig og/eller skriftlig eksamen, mens de utøvende 

emnene, inkludert MUR1XX Elektronisk musikkhistorie, vurderes gjennom sensur av 

samspill, konserter og utøvende prøver. Se den enkelte emnebeskrivelse. 

 

Internasjonalisering 

Det elektroniske musikkfeltet har en sterk og dominerende internasjonal posisjon der  

relasjonen til den samtidige populærmusikken og dennes teknologi er svært viktig. Skapende 

og utøvende impulser er i konstant bevegelse uavhengig av nasjonale skillelinjer. 

 

Institutt for rytmisk musikk ved UiA er tilknyttet internasjonale nettverk og har 

utvekslingsavtaler med flere store europeiske musikkutdanninger. Bachelorstudentene vil i 

løpet av programmet møte utenlandske gjestelærere gjennom kurs, forelesninger, prosjekter, 

samspill og én-til-én undervisning. Instituttets partnerinstitusjoner er plukket ut med tanke på 

at studentene gjennom ordninger med lærerutvekslinger skal få impulser fra sentrale 

internasjonale fagmiljøer. Samspill, kurs og forelesninger med utenlandske gjestelærere skal 

supplere den ordinære undervisningen og styrke bachelorstudentens læringsutbytte. 

 

Deler av undervisningen og pensum vil være på engelsk og tilrettelegges for innkommende 

utvekslingsstudenter. 
 

Det legges normalt til rette for studentutveksling i 5. semester. På utveksling får studenter 

undervisning innenfor sitt utøvende hovedområde. Ved inngåelse av utvekslingsavtaler 

vektlegges det at det utøvende fagmiljøet ved partnerinstitusjonen har ekspertise som 

supplerer studentens bakgrunn fra hjemmeinstitusjonen. For øvrig vises det til UiAs nettsider 

om utvekslingsmuligheter.  

 

Undervisningsspråk 

• Norsk  

• Emnet MUR202 Elektronisk musikk fordypning, samt alle valgemnene vil gis på engelsk 

hvis innkommende utvekslingsstudenter deltar i undervisningen.  

 

Vilkår for å gå videre i studiet 

For å gå videre til 6. semester må følgende emner være bestått: 

• MUR107 Musikkvitenskapelig teori og metode (10 sp) 

• MUR2XX Utøvende hovedområde 3 (10 sp) 

 

Videre utdanning og yrkesmuligheter 

Studiet kvalifiserer for videre studier på Rytmisk musikk, masterprogram, ved Universitetet i 

Agder, samt for ulike masterprogram innenfor musikk- og teknologifeltet både i Norge og i 

utlandet.  

 

Studiet kvalifiserer til skapende og utøvende arbeid innenfor kunst- og kultursektoren. Studiet 

kan være et utgangspunkt for en musikerkarriere, og kandidaten vil kunne velge yrker med 

ulike oppgaver knyttet til utøvelse, produksjon, studioteknologi, multimedia, komposisjon og 

formidling av musikk. 
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Fører til grad 

Programmet fører frem til graden Bachelor i elektronisk musikk (Bachelor in Electronic 

Music).  

  

Studentevaluering 

Studentevaluering gjennomføres årlig i studieråd i tråd med kvalitetssystemet kapittel 4.2. 
 

Egenbetaling 

Obligatoriske studieturer, kurs og ekskursjoner medfører ingen egenandeler for studentene. 

Det vil bli arrangert frivillige studieturer hvor det kan påløpe utgifter for studentene. For dem 

som ikke har mulighet til å delta, vil det bli gjennomført annen aktivitet som på tilsvarende 

måte vil styrke studentenes læringsutbytte.  

 

Andre opplysninger 

Det stilles krav om at alle studenter ved UiA har egen bærbar datamaskin til bruk i 

undervisning og eksamen, jf. forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Agder § 12d. 
 

Det forventes at studenter stiller med eget instrument. 

 

Igangsetting av valgemner forutsetter minimum 5 studenter, med unntak av emnet MUR1XX 

Instrument II.  

 

Ansvarlig fakultet 

Fakultet for kunstfag  
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MUR1XX-1 UTØVENDE HOVEDOMRÅDE I (Individual Performance 1) 

25 studiepoeng – Høst og vår – Varighet 2 semester – Kristiansand    
 

Studium 

• Bachelorprogram i elektronisk musikk 

• Bachelorprogram i utøvende musikk – rytmisk (spesialisering utøvende rytmisk)  

 

Undervisningsspråk  

Norsk 
 

Læringsutbytte  

Etter fullført emne skal studenten: 

• kunne utøve og formidle musikk innenfor det rytmiske musikkfeltet 

• ha kunnskap om kreative og selvstendige arbeidsmåter innenfor sitt instrument 

• beherske sentrale teknikker på sitt hovedinstrument 

• kjenne til sentrale teknikker for et instrument II 

• beherske metoder for effektiv innstudering av musikk 

• kunne tilpasse seg ulike musikalske arenaer innenfor de mest vanlige sjangre innenfor sitt 

hovedområde som konsertscenen og lydstudio  

• kjenne til sentrale instrumenters ulike roller i ulike musikksjangre 

 

Innhold 

Emnet legger vekt på utviklende arbeid på hovedinstrumentet, i samspill og på studentens 

instrument II. Sammenhengen mellom individuelt arbeid og band-arbeid står sentralt, og 

studenten blir i samspilldelen og i interpretasjon utfordret på musikalsk ledelse, kreativt 

arbeid, lydutstyr-kunnskap og innstudering av musikk. Det legges vekt på stilforståelse, både 

individuelt og i samspill. Utøverkunnskap i form av prestasjonsmestring, samarbeid og 

instrumentkunnskap undervises i både samspill og på hovedinstrument.  
 

Videreutvikling av ferdigheter på studentens hovedområde vektlegges, og studenten utfordres 

til å jobbe med ulike stiltrekk i de rytmiske musikksjangre. Kreativt arbeid gjennom 

selvstendige arbeidsmåter og effektiv innstudering av musikk gir studenten kunnskap om 

hovedområdet på flere felt.  Studenten arbeider også med å utvikle gode arbeids- og 

øvingsrutiner.  
 

Undervisnings- og læringsformer 

Hver student gis individuell undervisning på sitt hovedinstrument. Undervisningen kan også 

foregå i gruppe om det er hensiktsmessig. Samspillundervisningen foregår i faste 

samspillband og i ulike prosjekter. I løpet av emnet deltar studenten på interpretasjon, samt 

1–3 obligatoriske prosjekter og seminarer. Studenten gis også undervisning på et valgfritt 

instrument II. Undervisningen i dette gis individuelt eller, om det er hensiktsmessig, i gruppe.  
 

Interpretasjonsundervisningen organiseres slik at studentene i emnet er deltagere, og foregår 

som en visningskonsert med påfølgende tilbakemeldingssekvens.  
 

Det gis individuell og gruppevis veiledning i utøvende virksomhet og komposisjon. For 

studentene på programmet i elektronisk musikk gis det også individuell og gruppevis 

veiledning i programmering og studioarbeid.  
  
Deler av undervisningen er obligatorisk. Disse delene fremlegges i Canvas ved semesterstart.  
 

Forventet arbeidsomfang er 27 timer pr. studiepoeng. 
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Vilkår for å gå opp til eksamen 

• godkjent fremmøte til obligatorisk undervisning 

• to godkjente samspillkonserter/innleveringsprosjekter i løpet av emnet 

• godkjent deltakelse på minst 1 interpretasjon pr. semester 

• godkjent deltakelse på 1–3 prosjekter og/eller seminarer 

• en godkjent praktisk prøve med 1–3 oppgaver på instrument II 

 

Nærmere informasjon gis i Canvas ved semesterstart. 

 

Eksamen 

• For studenter på bachelorprogrammet i utøvende musikk – rytmisk: En konsert på 15 

minutter. Kan gjennomføres i gruppe, men vurderes individuelt. Repertoar settes i samråd 

med hovedinstrumentlærer. 

• For studentene på bachelorprogrammet i elektronisk musikk: Individuell 

mappeinnlevering med 20 minutter innspilt musikk som fremføres i form av en konsert, 

presentasjon eller dj-sett. Repertoar settes i samråd med hovedinstrumentlærer. 

• For alle studentene: En ferdighetsprøve på hovedinstrumentet med varighet 15–20 

minutter. 

 

Nærmere informasjon gis i Canvas ved semesterstart. Begge delene må være bestått for å 

bestå eksamen. 

 

Karakteruttrykk: Bestått/Ikke bestått 

 

Studentevaluering 

Studieprogramleder fastsetter i samråd med studenttillitsvalgt evalueringsform og om emnene 

skal ha midtveis- eller sluttevaluering i tråd med kvalitetssystemet kapittel 4.1.  

 

Tilbys som enkeltemne 

Nei 

 

Åpent for privatister 

Nei 

 

Studiepoengreduksjon 

MUR113-1 Hovedinstrument 1 med 25 sp 

 

Ansvarlig fakultet 

Fakultet for kunstfag 
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MUR118-1 MUSIKKPRODUKSJON FOR ELEKTRONISK MUSIKK  

(Music Production for Electronic Music) 

15 studiepoeng – Høst og vår – Varighet 2 semester – Kristiansand    

 

Studium 

Bachelorprogram i elektronisk musikk 

 

Undervisningsspråk  

Norsk 

 

Læringsutbytte  

Etter fullført emne skal studenten: 

• ha kunnskap om grunnleggende teori og begreper innenfor elektronisk musikk 

• kunne anvende sentrale verktøy i musikkproduksjon 

• ha kunnskap om bruk av musikkteknologi i egen kunstnerisk praksis 

• kunne gjøre en musikkproduksjon som inneholder opptak av akustiske instrumenter 

• kunne gjøre kunstneriske og estetiske vurderinger i bruk av musikkteknologi 

 

Innhold 

Emnet legger vekt på innspilling og miksing av musikk, bruk av analoge og digitale 

synthesizere og midi-programmering/beatmaking. Studentene arbeider med å utvikle egne 

arbeidsrutiner i forhold til kunstneriske vurderinger og kritisk lytting. I musikkproduksjon er 

det viktig for studenten å ha kunnskap om relevante lydteorier og internasjonale fagbegreper 

som brukes i et lydstudio. Det gis også en innføring i grunnleggende signalteori og akustikk.  

 

Undervisnings- og læringsformer 

Undervisningen foregår i hovedsak som gruppeundervisning og individuell veiledning i 

lydstudio. Undervisningen kan også bli organisert i seminarer.   

 

Deler av undervisningen er obligatorisk. Disse delene fremlegges i Canvas ved semesterstart.  

 

Forventet arbeidsomfang er 27 timer pr. studiepoeng. 

 

Vilkår for å gå opp til eksamen 

Godkjent fremmøte til undervisningen.  

 

Nærmere informasjon gis i Canvas ved semesterstart. 

 

Eksamen 

Individuell mappeinnlevering bestående av:  

• en praktisk lydproduksjonsoppgave på ca. 5–10 minutter som kan bestå av flere 

innspillinger 

• en skriftlig refleksjon på minimum 500 ord  

 

Nærmere informasjon gis i Canvas ved semesterstart. Det gis en samlet karakter for mappen. 

 

Karakteruttrykk: Gradert karakter 
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Studentevaluering 

Studieprogramleder fastsetter i samråd med studenttillitsvalgt evalueringsform og om emnene 

skal ha midtveis- eller sluttevaluering i tråd med kvalitetssystemet kapittel 4.1.  

 

Tilbys som enkeltemne 

Nei 

 

Åpent for privatister 

Nei 

 

Ansvarlig fakultet 

Fakultet for kunstfag 
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MUR1XX-1 ELEKTRONISK MUSIKKTEORI (Electronic Music Theory)   

10 studiepoeng – Høst og vår – Varighet 2 semester – Kristiansand    

 

Studium 

Bachelorprogram i elektronisk musikk 

 

Undervisningsspråk  

Norsk 

 

Læringsutbytte  

Etter fullført emne skal studenten: 

• kunne gjenskape et lytteeksempel med dagens teknologi, hentet fra viktige stilistiske 

perioder i den elektroniske musikkens historie 

• kunne beskrive et elektronisk musikalsk forløp etter gjennomhøring ved harmoniske, 

melodiske, rytmiske og produksjonstekniske begrep 

• ha erfaring med og kunnskap om relevante lytteformer innenfor elektronisk musikk 

• kjenne den tekniske utviklingen av elektronikk som utøvende musikalsk medium 

 

Innhold 

I emnet opparbeides studentens analytiske lytteevne ved gjennomgang og analyse av 

relevante verk og epoker. Studentene arbeider med harmoniske, melodiske, rytmiske og 

produksjonstekniske analyser. De identifiserer de tekniske og lydlige virkemidler i det 

musikalske materialet og knytter det til et kjent begrepsapparat i musikalsk, teknisk og 

språklig forstand. I denne prosessen utvikles stilforståelse og stilbeherskelse, 

instrumentkunnskap og -ferdigheter, i arbeid med lyd og tekstur (sound) og rytmiske mønster. 

 

Undervisnings- og læringsformer 

Undervisningen organiseres som gruppeundervisning og individuell veiledning. I løpet av 

emnet deltar studenter på ulike prosjekter og seminarer.  

 

Deler av undervisningen er obligatorisk. Disse delene fremlegges i Canvas ved semesterstart.  

 

Forventet arbeidsomfang er 27 timer pr. studiepoeng. 

 

Vilkår for å gå opp til eksamen 

• godkjent fremmøte til undervisning og seminarer 

• 1–3 godkjente innleveringer/prosjekter 

 

Nærmere informasjon gis i Canvas ved semesterstart. 

 

Eksamen 

Studenten blir presentert for et lytteeksempel hentet fra et lyttepensum og skal muntlig 

redegjøre for det musikalske og teknologiske innholdet. Omfang: ca. 30 minutter.  

Karakteruttrykk: Gradert karakter 

 

Studentevaluering 

Studieprogramleder fastsetter i samråd med studenttillitsvalgt evalueringsform og om emnene 

skal ha midtveis- eller sluttevaluering i tråd med kvalitetssystemet kapittel 4.1.  
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Tilbys som enkeltemne 

Nei 

 

Åpent for privatister 

Nei 

 

Studiepoengreduksjon 

MUR162-1 Hovedinstrument 1 med 5 sp  
 

Ansvarlig fakultet 

Fakultet for kunstfag 
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MUR1XX-1 ELEKTRONISK MUSIKKHISTORIE (Electronic Music History)   

10 studiepoeng – Høst og vår – Varighet 2 semester – Kristiansand    

 

Studium 

Bachelorprogram i elektronisk musikk 

 

Undervisningsspråk  

Norsk 

 

Læringsutbytte  

Etter fullført emne skal studenten: 

• kunne angi sted og kulturell sammenheng for et elektronisk lytteeksempel 

• kunne beskrive et elektronisk musikalsk forløp etter gjennomhøring 

• kjenne utvalgte personers og miljøers rolle og viktige utviklingslinjer i den elektroniske 

musikkens historie 

• kunne reflektere kritisk omkring samspillet mellom sosiale trender, estetikk og teknologi 

 

Innhold 

Emnet gir studentene kunnskap om den elektroniske musikkens historie og om hvordan 

utvalgte stilarter, personer og miljøers rolle har hatt en sentral påvirkning for utviklingen av 

den elektroniske musikken. Emnet skal trene studenten i lytting, stilkunnskap og verbalisering 

innenfor temaområder som groove og sound/tekstur og knytte dette opp til den historiske og 

sosiokulturelle situasjon bundet til eksemplene. Studentene får også innføring i den 

musikkteknologiske historien. 

 

Undervisnings- og læringsformer 

Undervisningen foregår som forelesninger, lytteseminar, gruppearbeid og veiledning i 

forbindelse med arbeid med oppgaver. 

 

Deler av undervisningen er obligatorisk. Disse delene fremlegges i Canvas ved semesterstart.  

 

Forventet arbeidsomfang er 27 timer pr. studiepoeng. 

 

Vilkår for å gå opp til eksamen 

• godkjent fremmøte til undervisningen 

• 1–3 godkjente oppgaver  

 

Nærmere informasjon gis i Canvas ved semesterstart. 

 

Eksamen 

Individuell mappeinnlevering bestående av:  

• en praktisk lydproduksjonsoppgave på 5–10 minutter med historiske referanser til 

pensum. Lydproduksjonsoppgaven kan bestå av flere innspillinger.  

• en skriftlig refleksjon som beskriver arbeidsprosessen og de historiske referansene 

 

Nærmere informasjon gis i Canvas ved semesterstart. Det gis en samlet karakter for mappen. 

Karakteruttrykk: Gradert karakter 
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Studentevaluering 

Studieprogramleder fastsetter i samråd med studenttillitsvalgt evalueringsform og om emnene 

skal ha midtveis- eller sluttevaluering i tråd med kvalitetssystemet kapittel 4.1.  

 

Tilbys som enkeltemne 

Nei 

 

Åpent for privatister 

Nei 

 

Studiepoengreduksjon 

MUR114 Musikkhistorie med 10 sp  
 

Ansvarlig fakultet 

Fakultet for kunstfag 
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MUR2XX-1 UTØVENDE HOVEDOMRÅDE 2 (Individual Performance 2) 

15 studiepoeng – Høst – Varighet 1 semester – Kristiansand    

 

Studium 

• Bachelorprogram i elektronisk musikk 

• Bachelorprogram i utøvende musikk – rytmisk (spesialisering utøvende rytmisk) 

 

Undervisningsspråk  

Norsk 

 

Anbefalte forkunnskaper 

MUR1XX-1 Utøvende hovedområde 1 

 

Læringsutbytte  

Etter fullført emne skal studenten: 

• ha tilegnet seg kreative metoder og ferdigheter på sitt hovedområde   

• kunne anvende ulike metoder for effektiv og målrettet innstudering av musikk 

• ha et bredt og reflektert grunnlag for å gjenkjenne og forstå ulike former for musikalsk 

arbeid i forhold til sitt hovedområde 

• kunne forberede og gjennomføre et konsertprogram 

 

Innhold 

Emnet består av hovedinstrumentundervisning, samspill og interpretasjon. I emnet legges det 

vekt på å videreutvikle ferdigheter på instrumentet og i samspill med andre. Emnet omfatter 

utvikling av stilforståelse og repertoarkunnskap. I emnet får studentene kjennskap til relevant 

metodikk, og de skal utvikle egne arbeidsrutiner.    

 

Undervisnings- og læringsformer 

Emnet inneholder hovedinstrumentundervisning, samspill, seminarer og prosjekt. Kreativt 

arbeid både selvstendig og i gruppe er sentralt, herunder utvikling av et personlig utrykk.  

Hver student gis individuell undervisning på sitt hovedinstrument. Dersom det er 

hensiktsmessig, kan undervisningen tidvis organiseres i grupper. Samspillundervisningen 

foregår i faste grupper og i ulike prosjekter. I løpet av emnet deltar studenten på interpretasjon 

og i ulike obligatoriske prosjekter og/eller seminarer.  

 

For studentene på programmet i utøvende musikk – rytmisk foregår samspillundervisningen i 

faste samspillband. Eventuelle prosjekter fremlegges ved semesterstart. På slutten av 

semesteret har samspillbandet en studiosession der man spiller inn noe av materialet man har 

jobbet med. 

 

For studentene på programmet i elektronisk musikk er samspillundervisningen organisert slik 

at studenten kan velge ulike områder som for eksempel DJ, co-writing, studioband, ensemble 

eller sampling og live-remix ensemble. Valgbarhet i samspillundervisningen kan variere på 

grunnlag av studentantall. 

 

Deler av undervisningen er obligatorisk. Disse delene fremlegges i Canvas ved semesterstart.  

 

Forventet arbeidsomfang er 27 timer pr. studiepoeng. 
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Vilkår for å gå opp til eksamen 

• godkjent fremmøte til obligatorisk undervisning 

• en godkjent samspillkonsert  

• godkjent deltakelse på minst en interpretasjon  

• godkjent deltakelse på 1–3 prosjekter og/eller seminarer 

 

Nærmere informasjon gis i Canvas ved semesterstart. 

 

Eksamen 

• For studenter på bachelorprogrammet i utøvende musikk – rytmisk: En konsert på 20 

minutter. Kan gjennomføres i gruppe, men vurderes individuelt. Repertoar settes i samråd 

med hovedinstrumentlærer. 

• For studentene på bachelorprogrammet i elektronisk musikk: Individuell 

mappeinnlevering med 25 minutter innspilt musikk som fremføres i form av en konsert, 

presentasjon eller dj-sett. Den innspilte musikken kan bestå av flere produksjoner. 

Repertoar settes i samråd med hovedinstrumentlærer. 

• For alle studentene: En ferdighetsprøve på hovedinstrumentet med varighet 15–20 

minutter. 

 

Nærmere informasjon gis i Canvas ved semesterstart. Begge delene må være bestått for å 

bestå eksamen. 

 

Karakteruttrykk: Bestått/Ikke bestått 

 

Studentevaluering 

Studieprogramleder fastsetter i samråd med studenttillitsvalgt evalueringsform og om emnene 

skal ha midtveis- eller sluttevaluering i tråd med kvalitetssystemet kapittel 4.1.  

 

Tilbys som enkeltemne 

Nei 

 

Åpent for privatister 

Nei 

 

Studiepoengreduksjon 

MUR200 Hovedinstrument 2 med 15 sp 
 

Ansvarlig fakultet 

Fakultet for kunstfag 
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MUR1XX-1 KOMPONERING OG ARRANGERING FOR ELEKTRONISK MUSIKK 
(Composition and Arranging, Electronic Music).  

10 studiepoeng – Høst og vår – Varighet 2 semester – Kristiansand    

 

Studium 

Bachelorprogram i elektronisk musikk 

 

Undervisningsspråk  

Norsk  

 

Læringsutbytte  

Etter fullført emne skal studenten:  

• kunne ta kvalifiserte og reflekterte kunstneriske valg i egne komposisjoner 

• kunne diskutere kunstneriske utfordringer og valg på en analytisk måte 

• kunne bruke ulike analysemetoder for å lære av egne og andres komposisjoner   

• beherske relevante komponerings- og arrangeringsteknikker  

• kunne anvende ulike formprinsipper 

• kunne gjennomføre kompositoriske prosjekter  

• kunne arrangere i forhold til stilistiske forbilder 

• kunne arbeide selvstendig med musikk komponert og arrangert for ulike tverrfaglige 

format   

• ha kjennskap til ulike prinsipper og utfordringer knyttet til det å lede og gjennomføre 

kompositoriske prosesser  

 

Innhold 

Emnet legger vekt på låtskriving og komposisjon for elektronisk musikk sentrert rundt 

datamaskinen som et kompositorisk verktøy. Gjennom emnet videreutvikles studentenes evne 

til å kommunisere kompositoriske ideer innenfor ulike sjangermessige utrykk. Studenten 

bruker analytiske metoder for å tilegne seg teknologisk og musikkteoretisk kunnskap. På den 

måten lærer studenten å ta kvalifiserte og reflekterte kunstneriske valg i egne og andres 

komposisjoner.    

 

Undervisnings- og læringsformer 

Undervisningen foregår i grupper, seminar og som individuell veiledning. Emnet tilpasses 

studentgruppen og legger vekt på studentens egenarbeid med individuelle oppgaver og 

gruppeoppgaver. I arbeidet med å få studenten til å videreutvikle egen evne til å kommunisere 

kompositoriske ideer gjennomføres det oppgaver og undervisning som er forankret i 

studentens kunstneriske uttrykk. Dette styrker studentens sjangerforståelse slik at 

komposisjonene evner å være i en meningsfull dialog med egnede musikalske sjangre og ved 

å eksponere studentene for ulike former for kunstneriske utrykk og kompositoriske 

arbeidsmetoder.  

 

Forventet arbeidsomfang er 27 timer pr. studiepoeng. 

 

Vilkår for å gå opp til eksamen 

1–3 godkjente obligatoriske oppgaver.  

 

Nærmere informasjon gis i Canvas ved semesterstart. 

 



Studieplan Elektronisk musikk 

Side 17 av 51 

 

Eksamen 

Individuell mappeinnlevering bestående av 3 deler:  

• Del 1: Et selvvalgt utvalg av lydfestet egenkomponert materiale. Omfang: 15–25 minutter 

• Del 2: En besvarelse på en komposisjonsoppgave med innlevering av lydprodukt gitt til 

studenten 3 uker før eksamensdato  

• Del 3: Et refleksjonsnotat. Omfang: minimum 500 ord 

 

Nærmere informasjon gis i Canvas ved semesterstart. Det gis en samlet karakter for mappen. 

 

Karakteruttrykk: Gradert karakter 

 

Studentevaluering 

Studieprogramleder fastsetter i samråd med studenttillitsvalgt evalueringsform og om emnene 

skal ha midtveis- eller sluttevaluering i tråd med kvalitetssystemet kapittel 4.1.  

 

Tilbys som enkeltemne 

Nei 

 

Åpent for privatister 

Nei 

 

Studiepoengreduksjon 
 

Ansvarlig fakultet 

Fakultet for kunstfag 
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MUR 107-1 MUSIKKVITENSKAPELIG TEORI OG METODE 
(Analytical Theory and Method in Popular Musicology) 

10 studiepoeng – Høst og vår – Varighet 2 semester – Kristiansand    

 

Studium 

• Bachelorprogram i elektronisk musikk 

• Bachelorprogram i utøvende musikk – rytmisk  

 

Undervisningsspråk  

Norsk 

 

Læringsutbytte  

Etter fullført emne skal studentene: 

• ha kunnskap om tema, metoder og teorier som er sentrale i forhold til 

populærmusikkforskning 

• kunne planlegge og gjennomføre en undersøkelse i samsvar med etiske retningslinjer 

• kunne finne, forstå og formidle kunnskap fra relevant faglitteratur 

• ha grunnleggende kunnskap om ulike deldisipliner innenfor musikkvitenskap  

 

Innhold 

Emnet gir studenten kunnskap om kvantitative og kvalitative metoder innenfor 

vitenskapsteorien, samt ulike disipliner innenfor populærmusikkforskning. Emnet gir en 

opplæring i akademisk skriving, kildebruk og litteratursøk. I emnet arbeider studentene med 

oppgavestruktur, metode, bruk av teori, bearbeiding av data og drøfting av resultat som er 

relevant for arbeidet med bacheloroppgaven.  

 

Undervisnings- og læringsformer 

Emnet legger vekt på vitenskapelige arbeidsmetoder og skriveteknikker hvor studenten skal 

kunne produsere individuelle vitenskapelige oppgaver. I tillegg skal studenten oppøve 

vitenskapelige ferdigheter gjennom innsamling og bearbeiding av forskningsdata. 

 

Undervisningen gis i form av fellesforelesninger og veiledning. Det kan være aktuelt med 

gruppearbeid i visse perioder.  

 

Deler av undervisningen er obligatorisk. Disse delene fremlegges i Canvas ved semesterstart.  

 

Forventet arbeidsomfang er 27 timer pr. studiepoeng. 

 

Vilkår for å gå opp til eksamen 

• godkjent fremmøte til obligatorisk undervisning 

• 1–3 godkjente obligatoriske oppgaver 

 

Nærmere informasjon gis i Canvas ved semesterstart 
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Eksamen 

Eksamen består av to deler:  

• Del 1: Individuell skriftlig semesteroppgave. Omfang: ca. 3500 ord eksklusive vedlegg. 

Denne utgjør 70% av endelig karakter. 

• Del 2: Individuell muntlig eksamen, 20 minutter, med utgangspunkt i oppgavens 

innhold. Denne utgjør 30% av endelig karakter. 

 

Karakteruttrykk: Gradert karakter.   

 

Studentevaluering 

Studieprogramleder fastsetter i samråd med studenttillitsvalgt evalueringsform og om emnene 

skal ha midtveis- eller sluttevaluering i tråd med kvalitetssystemet kapittel 4.1.  

 

Tilbys som enkeltemne 

Nei 

 

Åpent for privatister 

Nei 

 

Ansvarlig fakultet 

Fakultet for kunstfag 
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MUR120 SOUNDDESIGN FOR ELECTRONIC MUSIC  

10 studiepoeng – Høst og vår – Varighet 2 semester – Kristiansand    

 

Studium 

Bachelorprogram i elektronisk musikk 

 

Undervisningsspråk  

Norsk 

 

Læringsutbytte 

Etter fullført emne skal studenten:  

• kunne skape og bearbeide algoritmer for midi-data og annen lydkontrollinformasjon på 

programkodenivå til bruk i plugin-moduler og som selvstendige program 

• beherske avanserte verktøy for lydredigering 

• kunne ta kunstneriske valg som er kvalifiserte og reflekterte 

• kunne diskutere kunstneriske utfordringer og valg på en analyserende måte 

• kunne designe lyder ved hjelp av lydmanipulasjon og ulike synteseformer     

 
Innhold 

Emnet gir studentene kunnskap om grunnleggende programvareutvikling for kontroll og 

bearbeiding av musikalsk forløp, øvelse i anvendelsen av verktøy for avansert lyddesign og 

øvelse i å vurdere estetiske lydvalg og kunne begrunne dem språklig. Studenten bruker 

analytiske metoder for å tilegne seg teknologisk og musikalsk kunnskap. På den måten lærer 

studenten å ta kvalifiserte valg i egne og andres produksjoner. 

 

Undervisnings- og læringsformer 

Undervisningen foregår som gruppeundervisning, seminar og veiledning.   

 

Deler av undervisningen er obligatorisk. Disse delene fremlegges i Canvas ved semesterstart.  

 

Forventet arbeidsomfang er 27 timer pr. studiepoeng. 

 

Vilkår for å gå opp til eksamen 

1–3 godkjente obligatoriske oppgaver.  

 

Nærmere informasjon gis i Canvas ved semesterstart. 

 

Eksamen 

Eksamen består av to deler:  

• En individuell praktisk prosjektoppgave bestående av innlevert lydproduksjon, samt 

skriftlig rapport som beskriver arbeidsprosessen. Denne utgjør 50% av endelig karakter. 

• En individuell praktisk eksamen i utvikling av programvare. Denne utgjør 50% av endelig 

karakter. 

 

Karakteruttrykk: Gradert karakter 

 

Studentevaluering 

Studieprogramleder fastsetter i samråd med studenttillitsvalgt evalueringsform og om emnene 

skal ha midtveis- eller sluttevaluering i tråd med kvalitetssystemet kapittel 4.1.  
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Tilbys som enkeltemne 

Nei 

 

Åpent for privatister 

Nei 

 

Ansvarlig fakultet 

Fakultet for kunstfag 
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MUR2XX-1 UTØVENDE HOVEDOMRÅDE 3 (Individual Performance 3) 

10 studiepoeng – Vår – Varighet 1 semester – Kristiansand    

 

Studium 

Bachelorprogram i elektronisk musikk 

Bachelorprogram i utøvende musikk – rytmisk (spesialisering utøvende rytmisk)  

 

Undervisningsspråk  

Norsk 

 

Anbefalte forkunnskaper 

MUR1XX-1 Utøvende hovedområde 1 

MUR1XX-1 Utøvende hovedområde 2 

 

Læringsutbytte  

Etter fullført emne skal studenten: 

• kunne jobbe selvstendig og kreativt innenfor sitt hovedområde 

• kunne foreta og utføre kunstneriske valg og vurderinger 

• kjenne til sentrale låtskrivere og artister fra ulike musikkepoker i det rytmiske feltet 

• ha kunnskap om sangtekstarbeid og gjendiktning 

• ha kunnskap om aktører i musikkbransjen relatert til musikkforlagsvirksomhet 

• ha kunnskap om metoder for co-writing og produsering av egen musikk 

 

Innhold 

Emnet legger vekt på hovedinstrument, interpretasjon og co-writing samspill. Det legges vekt 

på å videreutvikle kreative og tekniske ferdigheter og et personlig utrykk innenfor studentens 

hovedområde. Innenfor sangtekstarbeid er det et spesifikt fokus på gjendiktning og 

oversetting.  

 

I samspill er co-writing med andre studenter i fokus. Her skriver man musikk spesifikt inn 

mot bestillinger og jobber tett med andre studenter både i skriveprosess, innspilling og 

ferdigstilling. Studenten lærer om sine rettigheter og plikter, både som utøver og 

opphavsperson.  

 

Undervisnings- og læringsformer 

Hver student gis individuell undervisning på sitt hovedinstrument. I løpet av emnet deltar 

studenten på interpretasjon, samt ulike obligatoriske prosjekter og/eller seminarer. Studenten 

utfordres spesielt til å jobbe med innspilling av eget materiale og kjenne de ulike prosessene i 

dette. 

 

Et fremføringsprosjekt mot en gitt målgruppe er en del av emnet, og det gis også seminarer i 

tilknytning til dette. I prosjektet jobber studentene sammen på tvers av bachelorprogrammet i 

elektronisk musikk og bachelorprogrammet i utøvende musikk – rytmisk (både 

spesialiseringen i utøvende rytmisk og låtskriver og artist). Prosjektets omfang, målgruppe og 

prosess fremlegges ved semesterstart. 

 

Deler av undervisningen er obligatorisk. Disse delene fremlegges i Canvas ved semesterstart.  

 

Forventet arbeidsomfang er 27 timer pr. studiepoeng. 
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Vilkår for å gå opp til eksamen 

• godkjent fremmøte til obligatorisk undervisning 

• innlevering av 3 co-writing-oppgaver i samspill  

• godkjent deltakelse på 1 interpretasjon  

• Godkjent deltakelse på 1–3 prosjekter og/eller seminarer 
 

Nærmere informasjon gis i Canvas ved semesterstart. 

 

Eksamen 

Individuell mappeinnlevering bestående av to deler:  

• Del 1: 15 minutter innspilt musikk 

• Del 2: Et refleksjonsnotat på ca. 500 ord 
 

Nærmere informasjon gis i Canvas ved semesterstart. Det gis en samlet karakter for mappen. 
 

Karakteruttrykk: Bestått/Ikke bestått 

 

Studentevaluering 

Studieprogramleder fastsetter i samråd med studenttillitsvalgt evalueringsform og om emnene 

skal ha midtveis- eller sluttevaluering i tråd med kvalitetssystemet kapittel 4.1.  

 

Tilbys som enkeltemne 

Nei 

 

Åpent for privatister 

Nei 

 

Studiepoengreduksjon 

MUR203 Hovedinstrument med 10 sp 

 

Ansvarlig fakultet 

Fakultet for kunstfag 
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MUR1XX-1 MAX PROGRAMMING 

5 studiepoeng – Vår – Varighet 1 semester – Kristiansand    

 

Studium 

• Bachelorprogram i elektronisk musikk 

• Bachelorprogram i utøvende musikk – rytmisk  

 

Undervisningsspråk  

Norsk/engelsk 

 

Anbefalte forkunnskaper 

MUR120 Sound design for elektronisk musikk, eller tilsvarende    

 

Læringsutbytte  

Etter fullført emne skal studenten:   

• kjenne til de grunnleggende algoritmene for bredt anvendte signalbehandlingsprosedyrer 

• kunne lage en audio-plugin med ekstern parameterkontroll  

• kunne lage selvstendige lydinstallasjoner 

• kunne skape og bearbeide algoritmer for sanntidssignalbehandling av audio med 

tilhørende kontrollparametere 

• kunne forvandle en signalbehandlingsidé til en godt modellert software med et 

hensiktsmessig brukersnitt 

 

Innhold 

I emnet legges det vekt på design av brukersnitt, programeffektivitet og tilrettelegging av 

programstrukturer som er oversiktlige, mulige å tilegne seg og videreutvikle. 

 

Undervisnings- og læringsformer 

Undervisningen består av forelesninger og gruppeveiledning. Studentene vil bruke verktøyet 

Max for å utvikle musikksoftware.  

 

Deler av undervisningen er obligatorisk. Disse delene fremlegges i Canvas ved semesterstart.  

 

Forventet arbeidsomfang er 27 timer pr. studiepoeng. 

 

Vilkår for å gå opp til eksamen 

Godkjent fremmøte til obligatorisk undervisning. 

 

Nærmere informasjon gis i Canvas ved semesterstart. 

 

Eksamen 

Individuell prosjektoppgave med selvprodusert plugin eller lydinstallasjon.   

 

Karakteruttrykk: Bestått/Ikke bestått 

 

Studentevaluering 

Studieprogramleder fastsetter i samråd med studenttillitsvalgt evalueringsform og om emnene 

skal ha midtveis- eller sluttevaluering i tråd med kvalitetssystemet kapittel 4.1.  
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Tilbys som enkeltemne 

Nei 

 

Åpent for privatister 

Nei 

 

Ansvarlig fakultet 

Fakultet for kunstfag 
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MUR1XX-1 INSTRUMENT II  

5 studiepoeng – Vår – Varighet 1 semester – Kristiansand    

 

Studium 

• Bachelorprogram i elektronisk musikk 

• Bachelorprogram i utøvende musikk – rytmisk  

 

Undervisningsspråk  

Norsk/engelsk 

 

Anbefalte forkunnskaper 

MUR1XX Utøvende hovedområde 1 

 

Læringsutbytte  

Etter fullført emne skal studenten: 

• ha tilegnet seg grunnleggende harmonisk og soundscapeforståelse 

• kunne bruke instrumentet til å komponere og arrangere 

• kjenne til sentrale teknikker for instrument II  

• ha innsikt i hvordan instrument II kan anvendes som verktøy i andre utøverrelaterte 

musikkområder  

 

Innhold 

I emnet legges det vekt på utøving på et valgfritt instrument II og grunnleggende harmonisk 

og soundscapeforståelse. Studentene arbeider med instrumentet som et verktøy i utvikling av 

egne komposisjoner, utrykk og utøving, eller som utforsking av ulike soundscapes ved bruk 

av laptop. 

 

Undervisnings- og læringsformer 

Studenten gis undervisning på et valgfritt instrument. Undervisningen i emnet gis individuelt 

eller, om det er hensiktsmessig, i gruppe. 

 

Deler av undervisningen er obligatorisk. Disse delene fremlegges i Canvas ved semesterstart.  

 

Forventet arbeidsomfang er 27 timer pr. studiepoeng. 

 

Vilkår for å gå opp til eksamen 

Godkjent fremmøte til obligatorisk undervisning. 

 

Nærmere informasjon gis i Canvas ved semesterstart. 

 

Eksamen 

En individuell praktisk prøve. Varighet 10 minutter. Prøven kan være i ensemble eller 

individuelt etter avtale med faglærer, men vurderes individuelt. Oppgave fremlegges ved 

semesterstart. 

 

Karakteruttrykk: Bestått/Ikke bestått 

 

Studentevaluering 

Studieprogramleder fastsetter i samråd med studenttillitsvalgt evalueringsform og om emnene 

skal ha midtveis- eller sluttevaluering i tråd med kvalitetssystemet kapittel 4.1.  
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Tilbys som enkeltemne 

Nei 

 

 

Åpent for privatister 

Nei 

 

Ansvarlig fakultet 

Fakultet for kunstfag 
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MUR1XX-1 ARRANGING FOR STRINGS: POP MUSIC 

5 studiepoeng – Vår – Varighet 1 semester – Kristiansand    

 

Studium 

• Bachelorprogram i elektronisk musikk 

• Bachelorprogram i utøvende musikk – rytmisk  

 

Undervisningsspråk  

Norsk/engelsk 

 

Læringsutbytte  

Etter fullført emne skal studenten: 

• ha kunnskap om ulike teknikker for strykeinstrument 

• kunne skrive strykearrangement for ulike rytmiske musikksjangre 

• kunne anvende arrangementsprinsipper for ulike strykeensembler 

• kunne anvende harmoniske prinsipper for strykearrangement 

 

Innhold 

I emnet arbeider studentene med å skrive strykearrangement for ulike rytmiske 

musikksjanger. Studentene ser på hvordan man arrangerer for strykeensembler med ulik 

besetning, fra kvartett til strykeseksjon i symfoniorkester. Studentene arbeider med ulike 

teknikker og hvordan rytmisk harmonikk kan anvendes og inkluderes i besetninger med band 

og strykere.  

 

Undervisnings- og læringsformer 

Undervisningen gis i form av forelesninger og gruppeveiledning, i tillegg til individuell 

tilbakemelding i Canvas på oppgaver. Studentene vil bruke digitale verktøy som Sibelius og 

Logic Pro i arbeidet. 

 

Deler av undervisningen er obligatorisk. Disse delene fremlegges i Canvas ved semesterstart.  

 

Forventet arbeidsomfang er 27 timer pr. studiepoeng. 

 

Vilkår for å gå opp til eksamen 

• godkjent fremmøte til obligatorisk undervisning 

• godkjent 1–3 oppgaver  

 

Nærmere informasjon gis i Canvas ved semesterstart. 

 

Eksamen 

Individuell mappeinnlevering med 5–7 minutter innspilt lydmateriale med partitur. Det 

innspilte lydmaterialet kan bestå av flere lydprodukter. Oppgave fremlegges ved semesterstart 

i Canvas. Det gis en samlet karakter. 

 

Karakteruttrykk: Bestått/Ikke bestått 

 

Studentevaluering 

Studieprogramleder fastsetter i samråd med studenttillitsvalgt evalueringsform og om emnene 

skal ha midtveis- eller sluttevaluering i tråd med kvalitetssystemet kapittel 4.1.  
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Tilbys som enkeltemne 

Nei 

 

Åpent for privatister 

Nei 

 

Ansvarlig fakultet 

Fakultet for kunstfag 
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MUR1XX-1 ADVANCED REHARMONIZATION  

5 studiepoeng – Vår – Varighet 1 semester – Kristiansand    

 

Studium 

• Bachelorprogram i elektronisk musikk 

• Bachelorprogram i utøvende musikk – rytmisk  

 

Undervisningsspråk  

Norsk/engelsk 

 

Læringsutbytte  

Etter fullført emne skal studenten:   

• ha kunnskap om ulike metoder for avansert reharmonisering  

• kunne anvende reharmonisering i komposisjoner 

• kunne anvende reharmonisering i arrangement for rytmiske musikksjanger 

• ha innsikt i kompleks harmonikk  

 

Innhold 

I emnet arbeider studentene med reharmonisering som verktøy i egne og andres arrangement 

og komposisjoner. Det gis en innføring i ulike prinsipper og måter å gjøre dette på, med 

spesiell vekt på melodisk reharmonisering.  

 

Undervisnings- og læringsformer 

Undervisningen består av forelesninger og gruppeveiledning, i tillegg til individuell 

tilbakemelding i Canvas på oppgaver. Studentene vil bruke digitale verktøy som Sibelius og 

Logic Pro i arbeidet. Gjennom emnet vil det være en rekke praktiske oppgaver, hvor det 

legges opp til gruppediskusjoner og demonstrasjon av hvordan ulike alternativ vil høres ut. 

 

Deler av undervisningen er obligatorisk. Disse delene fremlegges i Canvas ved semesterstart.  

 

Forventet arbeidsomfang er 27 timer pr. studiepoeng. 

 

Vilkår for å gå opp til eksamen 

• godkjent fremmøte til obligatorisk undervisning 

• godkjent 1–3 obligatoriske oppgaver 

 

Nærmere informasjon gis i Canvas ved semesterstart. 

 

Eksamen 

Individuell mappeinnlevering med 5–7 minutter innspilt lydmateriale med partitur. 

Innspillingen kan bestå av ulike produksjoner. Oppgave fremlegges ved semesterstart i 

Canvas. Det gis en samlet karakter for mappen.  

 

Karakteruttrykk: Bestått/Ikke bestått 

 

Studentevaluering 

Studieprogramleder fastsetter i samråd med studenttillitsvalgt evalueringsform og om emnene 

skal ha midtveis- eller sluttevaluering i tråd med kvalitetssystemet kapittel 4.1.  
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Tilbys som enkeltemne 

Nei 

 

Åpent for privatister 

Nei 
 

Ansvarlig fakultet 

Fakultet for kunstfag 
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MUR3XX-1 UTØVENDE HOVEDOMRÅDE 4 (Individual Performance 4) 

25 studiepoeng – Høst og vår – Varighet 2 semester – Kristiansand    

 

Studium 

• Bachelorprogram i elektronisk musikk 

• Bachelorprogram i utøvende musikk – rytmisk (spesialisering utøvende rytmisk) 

 

Undervisningsspråk  

Norsk 

 

Anbefalte forkunnskaper 

MUR1XX Utøvende hovedområde 1  

MUR1XX Utøvende hovedområde 2  

MUR2XX Utøvende hovedområde 3  

 

Læringsutbytte  

Etter fullført emne skal studenten: 

• ha innsikt i ulike arbeidssituasjoner innenfor det profesjonelle musikkliv  

• ha bred kjennskap til ulike stiltrekk innenfor rytmiske musikksjanger i forhold til sitt 

hovedområde 

• ha tilegnet seg et personlig uttrykk i sin musisering 

• kunne håndtere kunstneriske utfordringer på en kreativ, undersøkende og analytisk måte 

• kunne anvende stilkunnskap knyttet til sitt hovedområde i en ensemblesituasjon innenfor 

den rytmiske musikktradisjonen 

 

Innhold 

Emnet inneholder hovedinstrumentundervisning, interpretasjon og samspill. Det legges vekt 

på å videreutvikle kreative og tekniske ferdigheter i ulike sjangre gjennom blant annet 

repetisjonsøvelser. Arbeidet med å utvikle studentens egen musikalske signatur står sentralt.  

Dette foregår gjennom arbeid med stilforståelse, utforsking av muligheter innenfor eget 

instrument og uttrykk og samspill med andre musikere. I arbeidet med å håndtere, undersøke 

og analysere kunstneriske utfordringer brukes musikkteoretiske analysemetoder.  

 

Undervisnings- og læringsformer 

Emnet inneholder hovedinstrumentundervisning, samspill, seminarer og prosjekt. Hver 

student gis individuell undervisning på sitt hovedinstrument. Undervisningen kan organiseres 

i grupper om det er hensiktsmessig. Samspillundervisningen foregår i faste grupper og i ulike 

prosjekter. I løpet av emnet deltar studenten på interpretasjon, samt ulike obligatoriske 

prosjekter og/eller seminarer.  

 

For studentene på programmet i utøvende musikk – rytmisk foregår samspillundervisningen i 

faste samspillband og i ulike prosjekter. På slutten av høstsemesteret har samspillbandet en 

studiosession der man spiller inn noe av materialet man har jobbet med dette semesteret. 

 

For studentene på programmet i elektronisk musikk er samspillundervisningen organisert slik 

at studenten kan velge ulike områder som for eksempel DJ, co-writing, studioband, ensemble 

eller sampling og Live Remix ensemble. Valgbarhet i samspillundervisningen kan variere på 

grunnlag av studentantall. 
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Deler av undervisningen er obligatorisk. Disse delene fremlegges i Canvas ved semesterstart.  

 

Forventet arbeidsomfang er 27 timer pr. studiepoeng. 

 

Vilkår for å gå opp til eksamen 

• godkjent fremmøte til obligatorisk undervisning 

• innlevering av repertoarliste godkjent av hovedinstrumentlærer innen fastsatt frist 

• 1–3 godkjente samspillkonserter/prosjekt i løpet av studieåret  

• 1–3 godkjente obligatoriske oppgaver  

• godkjent deltakelse på minst 1 interpretasjon i løpet av studieåret 

• en godkjent ferdighetsprøve på sitt hovedinstrument. Ferdighetsprøven gjennomføres i 

løpet av emnet  

 

Nærmere informasjon gis i Canvas ved semesterstart. 

 

Eksamen 

• For studenter på bachelorprogrammet i utøvende musikk – rytmisk: En konsert på 60 

minutter. Kan gjennomføres i gruppe, men vurderes individuelt.  

• For studentene på bachelorprogrammet i elektronisk musikk: Individuell 

mappeinnlevering med 60 minutter innspilt musikk som fremføres i form av en konsert, 

presentasjon eller dj-sett. Den innspilte musikken kan bestå av flere produksjoner. 

Repertoar settes i samråd med hovedinstrumentlærer. 

• For alle studentene: En ferdighetsprøve på hovedinstrumentet med varighet 15-20 

minutter. 

 

Nærmere informasjon gis i Canvas ved semesterstart. Begge delene må være bestått for å 

bestå eksamen. 

 

Karakteruttrykk: Bestått/Ikke bestått 

 

Studentevaluering 

Studieprogramleder fastsetter i samråd med studenttillitsvalgt evalueringsform og om emnene 

skal ha midtveis- eller sluttevaluering i tråd med kvalitetssystemet kapittel 4.1.  

 

Tilbys som enkeltemne 

Nei 

 

Åpent for privatister 

Nei 

 

Studiepoengreduksjon 

MUR310-1 Hovedinstrument 3 med 25 sp 

 

Ansvarlig fakultet 

Fakultet for kunstfag 
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MUR1XX-1 LIVE REMIX 

5 studiepoeng – Høst – Varighet 1 semester – Kristiansand    

 

Studium 

• Bachelorprogram i elektronisk musikk 

• Bachelorprogram i utøvende musikk – rytmisk  

 

Undervisningsspråk  

Norsk/engelsk 

 

Anbefalte forkunnskaper  

Kjennskap til Ableton Live 

 

Læringsutbytte  

Etter fullført emne skal studenten: 

• ha kunnskap om teknikkene som benyttes i Live Remix 

• ha kunnskap om hvordan man forbereder seg til en Live Remix  

• kunne sette sammen sitt personlige instrumentarium for Live Remix 

• kunne kommunisere faglige problemstillinger og konklusjoner vedrørende Live Remix 

• kunne gjennomføre en Live Remix på egen hånd og i samspill med andre musikere 

 

Innhold 

Emnet gir teoretisk og praktisk innføring i teknikkene som benyttes i Live Remix. 

Det legges vekt på Live Remix-teknikkene utviklet ved Punkt-festivalen, som er umiddelbar 

remix av en konsert, alene eller i samspill med andre musikere, basert på samples og 

inspirasjon fra den foregående konserten.  

 

Undervisnings- og læringsformer 

Undervisningen består av forelesninger og gruppeveiledning, samt utøving. I undervisningen 

brukes det digitale verktøyet Ableton Live. For studentene på programmet i utøvende musikk 

– rytmisk gir emnet også innføring og erfaring i å jobbe improvisatorisk med eget 

hovedinstrument i Live Remix-situasjonene. For studentene på programmet i elektronisk 

musikk gir emnet mulighet til å videreutvikle et eget utrykk i remix. 

 

Det er en forutsetning at studentene har kjennskap til Ableton Live for å kunne velge emnet.  

 

Deler av undervisningen er obligatorisk. Disse delene fremlegges i Canvas ved semesterstart.  

 

Forventet arbeidsomfang er 27 timer pr. studiepoeng. 

 

Vilkår for å gå opp til eksamen 

Godkjent fremmøte til obligatorisk undervisning. 

 

Nærmere informasjon gis i Canvas ved semesterstart. 
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Eksamen 

Individuell praktisk eksamen i en autentisk konsert eller en Live Remix-setting. Omfang: ca. 

20 minutter.  
 

Karakteruttrykk: Bestått/Ikke bestått 

 

Studentevaluering 

Studieprogramleder fastsetter i samråd med studenttillitsvalgt evalueringsform og om emnene 

skal ha midtveis- eller sluttevaluering i tråd med kvalitetssystemet kapittel 4.1.  

 

Tilbys som enkeltemne 

Nei 

 

Åpent for privatister 

Nei 

 

Ansvarlig fakultet 

Fakultet for kunstfag 
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MUR1XX-1 MIXING & MASTERING  

5 studiepoeng – Høst – Varighet 1 semester – Kristiansand    

 

Studium 

• Bachelorprogram i elektronisk musikk 

• Bachelorprogram i utøvende musikk – rytmisk  

 

Undervisningsspråk  

Norsk/engelsk 

 

Anbefalte forkunnskaper 

• MUR118 Musikkproduksjon for elektronisk musikk (Elektronisk musikk, 

bachelorprogram) 

• MUR1XX Musikkteknologi (Utøvende musikk – rytmisk, bachelorprogram) 

 

Læringsutbytte  

Etter fullført emne skal studenten:  

• beherske de viktigste digitale verktøy som brukes i miksing og mastring 

• kunne levere en musikk-masterproduksjon som tilfredsstiller markedets tekniske krav 

• kunne mikse en musikkproduksjon etter gjeldende bransjestandard 

• kjenne til avanserte mikseteknikker som bruk av analoge outboardprossesorer og hybrid-

miksing 

• kunne kommunisere og samarbeide med andre i et studiomiljø 

 

Innhold 

Emnet legger vekt på miksing og mastring i reelle studiosettinger. Studenten jobber med 

produksjoner av anerkjente musikere, samt miksing av studentproduksjoner. Undervisningen 

foregår i lydstudioer, og studentene lærer å jobbe i tråd med praksis i internasjonal 

musikkbransje. Emnet legger vekt på samarbeidsprosjekter, og studenten trenes i å 

kommunisere verbalt, musikalsk og digitalt. Studentene skal arbeide med miksing og 

mastring av musikk i forhold til de tekniske krav som stilles av de ulike markedsaktørene.    

 

Undervisnings- og læringsformer 

Undervisningen foregår som gruppeundervisning, seminar og veiledning i tilknytning til 

arbeid med oppgaver.  

 

Deler av undervisningen er obligatorisk. Disse delene fremlegges i Canvas ved semesterstart.  

 

Forventet arbeidsomfang er 27 timer pr. studiepoeng. 

 

Vilkår for å gå opp til eksamen 

• godkjent fremmøte til obligatorisk undervisning 

• 1–3 godkjente obligatoriske oppgaver  

 

Nærmere informasjon gis i Canvas ved semesterstart. 
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Eksamen 

En individuell mappeeksamen bestående av to deler:  

• Del 1: Ferdige mixer på til sammen 7 minutter  

• Del 2: Et refleksjonsnotat på minimum 500 ord 

 

Nærmere informasjon gis i Canvas ved semesterstart. Det gis en samlet karakter for mappen.  

 

Karakteruttrykk: Gradert karakter. 

 

Studentevaluering 

Studieprogramleder fastsetter i samråd med studenttillitsvalgt evalueringsform og om emnene 

skal ha midtveis- eller sluttevaluering i tråd med kvalitetssystemet kapittel 4.1.  

 

Tilbys som enkeltemne 

Nei 

 

Åpent for privatister 

Nei 

 

Ansvarlig fakultet 

Fakultet for kunstfag 
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MUR1XX-1 TOURING & PROJECT PLANNING  

5 studiepoeng – Høst – Varighet 1 semester – Kristiansand    

 

Studium 

• Bachelorprogram i elektronisk musikk 

• Bachelorprogram i utøvende musikk – rytmisk  

 

Undervisningsspråk  

Norsk/engelsk 

 

Læringsutbytte  

Etter fullført emne skal studenten: 

• kunne skape sitt eget turnéprosjekt 

• kunne utvikle sitt eget innspillingsprosjekt 

• kunne distribuere sin egen musikk digitalt 

• kunne lage budsjett, innspillingsplan eller turnéplan for et utøvende prosjekt 

• kjenne til hvordan man kan markedsføre sin egen musikk 

• kunne skrive prosjektsøknader 

 

Innhold 

Emnet legger vekt på studentens eget musikalske prosjekt og skal utruste studenten til å kunne 

planlegge en turné eller en innspilling. I emnet gjennomgår man søknadsskriving, 

budsjettering og prosjektering, og emnet skal slik sette studentene i stand til å håndtere de 

ulike fasene i prosjektet. Det jobbes også med de kreative prosessene i prosjektet, og 

samarbeid med andre studenter og eventuelle oppdragsgivere er del av emnet. Studenten 

jobber gjennom hele emnet med sitt eget prosjekt og leverer i slutten av semesteret 

innspillings- eller turnéplan.  

 

Undervisningen omhandler de komponentene prosjektplanen bør ha, og studenten får 

individuell oppfølging ut fra sitt prosjekts behov. 

 

Undervisnings- og læringsformer 

Undervisningen gis i form av forelesninger og veiledning i gruppe eller individuelt. Studenten 

har sitt eget innspillings- eller turnéprosjekt som gjennomgående arbeid i emnet.  

 

Deler av undervisningen er obligatorisk. Disse delene fremlegges i Canvas ved semesterstart.  

 

Forventet arbeidsomfang er 27 timer pr. studiepoeng. 

 

Vilkår for å gå opp til eksamen 

• godkjent fremmøte til obligatorisk undervisning 

• prosjektbeskrivelse for turné og/eller innspilling. Omfang: 1000–1500 ord  

 

Nærmere informasjon gis i Canvas ved semesterstart. 

 

Eksamen 

Individuell muntlig eksamen. Varighet: 10 minutter.  

 

Karakteruttrykk: Bestått/Ikke bestått 
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Studentevaluering 

Studieprogramleder fastsetter i samråd med studenttillitsvalgt evalueringsform og om emnene 

skal ha midtveis- eller sluttevaluering i tråd med kvalitetssystemet kapittel 4.1.  

 

Tilbys som enkeltemne 

Nei 

 

Åpent for privatister 

Nei 

 

Ansvarlig fakultet 

Fakultet for kunstfag 

  



Studieplan Elektronisk musikk 

Side 40 av 51 

 

MUR202-1 ELEKTRONISK MUSIKK FORDYPNING 

15 studiepoeng – Høst – Varighet 1 semester – Kristiansand    

 

Studium 

• Bachelorprogram i elektronisk musikk 

• Bachelorprogram i utøvende musikk – rytmisk  

 

Undervisningsspråk  

Norsk/engelsk 

 

Anbefalte forkunnskaper 

• MUR107 Musikkvitenskapelig teori og metode (10 sp) 

• MUR2XX Utøvende hovedområde 3 (10 sp) / MUR2XX Utøvende hovedområde 3 (10 

sp) 

 

Læringsutbytte  

Etter fullført emne skal studenten:  

• kunne bruke elektroniske instrumenter og metoder for produksjon 

• kunne analysere egne og andres komposisjoner 

• kjenne til relevant utøvingsrelatert forskning 

• kjenne til sentrale diskurser om teknologi i det musikalske feltet 

• kjenne til akademiske perspektiver på feltet elektronisk musikk 

 

Innhold 

Emnet inneholder en praktisk, utøverrettet del og en historisk/teoretisk del som til sammen 

skal styrke studentens evne til å utøve og reflektere omkring elektronisk musikk. Den 

praktiske delen legger vekt på avanserte studioteknikker, mens den teoretiske delen 

undersøker ulike måter å se og omtale musikalske og tekniske elementer på i den elektroniske 

musikken, som en del av grunnlaget for planlegging og gjennomføring av bacheloroppgaven. 

 

Undervisnings- og læringsformer 

Undervisningen foregår som gruppeundervisning, seminar og veiledning i tilknytning til 

arbeid med oppgaver. I den teoretiske delen undersøker man musikalske og tekniske 

elementer gjennom å lese utvalgte artikler og andre tekstutsnitt, høre lytte-eksempler og se 

videoklipp, fulgt av analyse, refleksjon, diskusjon og teoripresentasjon 

 

Deler av undervisningen er obligatorisk. Disse delene fremlegges i Canvas ved semesterstart.  

 

Forventet arbeidsomfang er 27 timer pr. studiepoeng. 

 

Vilkår for å gå opp til eksamen 

• godkjent fremmøte til obligatorisk undervisning 

• 1–3 godkjente obligatoriske oppgaver  

 

Nærmere informasjon gis i Canvas ved semesterstart. 
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Eksamen 

En individuell mappeeksamen bestående av to deler:  

• Del 1: Et ferdig lydprodukt/musikkproduksjon 10–15 minutter  

• Del 2: En tilhørende skriftlig refleksjon om produksjonen på minimum 500 ord 

 

Nærmere informasjon gis i Canvas ved semesterstart. Det gis en samlet karakter for mappen.  

 

Karakteruttrykk: Gradert karakter. 

 

Studentevaluering 

Studieprogramleder fastsetter i samråd med studenttillitsvalgt evalueringsform og om emnene 

skal ha midtveis- eller sluttevaluering i tråd med kvalitetssystemet kapittel 4.1.  

 

Tilbys som enkeltemne 

Nei 

 

Åpent for privatister 

Nei 

 

Ansvarlig fakultet 

Fakultet for kunstfag 
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MUR1XX-1 SCORING TO PICTURE  

5 studiepoeng – Vår – Varighet 1 semester – Kristiansand    

 

Studium 

• Bachelorprogram i elektronisk musikk 

• Bachelorprogram i utøvende musikk – rytmisk  

 

Undervisningsspråk  

Norsk/engelsk 

 

Læringsutbytte  

Etter fullført emne skal studenten: 

• ha grunnleggende kunnskap i film-postproduksjon 

• ha kunnskap om bruk av midi og audio i sammenheng med ulike filmformater 

• ha kunnskap om musikkens og lydens funksjon i film  

• kunne anvende sine kunnskaper og sin kompetanse innenfor komposisjon og redigering av 

filmmusikk 

• kunne analysere film med hensyn til bruk av musikk og lyd 

• kunne kommunisere faglige problemstillinger og konklusjoner innenfor filmmusikkfaget 

 

Innhold 

I dette emnet legges det vekt på ulike måter å komponere og produsere musikk på for film og 

TV. Emnet gir en innføring i både det teknologiske og det musikalske ved fagfeltet. Emnet gir 

en grunnleggende praktisk, teknologisk og musikkteoretisk innføring i filmmusikk. 

 

Undervisnings- og læringsformer 

Undervisningen foregår som gruppeundervisning, seminar og veiledning i tilknytning til 

arbeid med oppgaver. Emnet er organisert hovedsakelig i individuelle prosjekter.  

 

Deler av undervisningen obligatorisk. Disse delene fremlegges i Canvas ved semesterstart.  

 

Forventet arbeidsomfang er 27 timer pr. studiepoeng. 

 

Vilkår for å gå opp til eksamen 

Godkjent oppmøte i løpet av semesteret. 
 

Nærmere informasjon gis i Canvas ved semesterstart. 

 

Eksamen 

En individuell mappeeksamen med innspillinger på minimum 6 minutter totalt. Innspillingen 

kan bestå av 1–3 produksjoner. Oppgaver fremlegges ved semesterstart i Canvas. Det gis en 

samlet karakter for mappen.  

 

Karakteruttrykk: Bestått/Ikke bestått 

 

Studentevaluering 

Studieprogramleder fastsetter i samråd med studenttillitsvalgt evalueringsform og om emnene 

skal ha midtveis- eller sluttevaluering i tråd med kvalitetssystemet kapittel 4.1.  
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Tilbys som enkeltemne 

Nei 

 

Åpent for privatister 

Nei 

 

Ansvarlig fakultet 

Fakultet for kunstfag 
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MUR1XX-1 COMPOSING MUSIC  

5 studiepoeng – Vår – Varighet 1 semester – Kristiansand    

 

Studium 

• Bachelorprogram i elektronisk musikk 

• Bachelorprogram i utøvende musikk – rytmisk  

 

Undervisningsspråk  

Norsk/engelsk 

 

Læringsutbytte  

Etter fullført emne skal studenten:  

• ha kunnskap om ulike komposisjonsprinsipper  

• kunne anvende ulike metoder for å komponere for ulike rytmiske musikksjanger 

• kunne variere melodisk og harmonisk tematikk i ulike deler av en komposisjon 

• ha kunnskap om ulike tilnærminger for å variere og utvikle melodiske fragmenter til 

melodiske temaer  

• kunne strukturere ulike elementer i en komposisjon 

 

Innhold 

I dette emnet arbeider vi med å komponere musikk for ulike rytmiske musikksjanger. Vi 

anvender ulike komposisjonsteknikker og arbeider med utvikling av melodiske temaer, 

harmonisk variasjon og tematikk. Det fokuseres også på hvordan man varierer ulike deler av 

en komposisjon og grenseoppgangen mellom komposisjon og arrangement. 

 

Undervisnings- og læringsformer 

Forelesninger og gruppeveiledning, i tillegg til individuell tilbakemelding i Canvas på 

oppgaver. Studentene vil bruke digitale verktøy som Sibelius og Logic Pro i arbeidet. 

 

Deler av undervisningen er obligatorisk. Disse delene fremlegges i Canvas ved semesterstart.  

 

Forventet arbeidsomfang er 27 timer pr. studiepoeng. 

 

Vilkår for å gå opp til eksamen 

• godkjent fremmøte til obligatorisk undervisning 

• godkjent 1–3 oppgaver  

 

Nærmere informasjon gis i Canvas ved semesterstart. 

 

Eksamen 

Individuell mappeinnlevering med 5–7 minutter egenkomponert innspilt lydmateriale med 

partitur. Oppgave fremlegges ved semesterstart i Canvas. Det gis en samlet karakter for 

mappen.  

 

Karakteruttrykk: Bestått/Ikke bestått 

 

Studentevaluering 

Studieprogramleder fastsetter i samråd med studenttillitsvalgt evalueringsform og om emnene 

skal ha midtveis- eller sluttevaluering i tråd med kvalitetssystemet kapittel 4.1.  
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Tilbys som enkeltemne 

Nei 

 

Åpent for privatister 

Nei 

 

Ansvarlig fakultet 

Fakultet for kunstfag 
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MUR1XX-1 MUSIC PRODUCER 

5 studiepoeng – Vår – Varighet 1 semester – Kristiansand    

 

Studium 

• Bachelorprogram i elektronisk musikk 

• Bachelorprogram i utøvende musikk – rytmisk  

 

Undervisningsspråk  

Norsk/engelsk 

 

Læringsutbytte  

Etter fullført emne skal studenten:   

• kunne samarbeide kreativt med artister, låtskrivere, musikere og komponister i en 

studiosituasjon 

• ha håndverksmessig og kunstnerisk kompetanse i forhold til musikkproduksjon  

• kunne skape gode betingelser for å realisere en kunstnerisk intensjon   

• kjenne til grunnleggende teori og begreper innenfor fagfeltet musikkproduksjon  

• kunne foreta kunstneriske valg og vurderinger 

 

Innhold 

Emnet legger vekt på produksjon og kreativt arbeid i lydstudio med basis i grunnleggende 

teori og begreper innenfor musikkproduksjon. I tillegg legges det vekt på å utvikle studentens 

håndverksmessige ferdigheter og evnen til å håndtere kunstneriske utfordringer på en kreativ 

og analyserende måte. Studentene skal øve seg i rollen som musikkprodusent gjennom ulike 

prosjekter med ulike aktører.  

 

Undervisnings- og læringsformer 

Undervisningen foregår som gruppeundervisning og veiledning. Undervisningen er knyttet til 

studioarbeid, både i egne og medstudenters prosjekter.  

 

Deler av undervisningen er obligatorisk. Disse delene fremlegges i Canvas ved semesterstart.  

 

Forventet arbeidsomfang er 27 timer pr. studiepoeng. 

 

Vilkår for å gå opp til eksamen 

Godkjent fremmøte til obligatorisk undervisning. 

 

Nærmere informasjon gis i Canvas ved semesterstart. 

 

Eksamen 

En individuell mappeeksamen bestående av to deler: 

• Del 1: En praktisk individuell lydproduksjonsoppgave med minimum 6 minutter innspilt 

musikk   

• Del 2: En skriftlig refleksjon på 500–1000 ord som beskriver arbeidsprosessen 

 

Nærmere informasjon gis i Canvas ved semesterstart. Det gis en samlet karakter for mappen.  

 

Karakteruttrykk: Gradert karakter 
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Studentevaluering 

Studieprogramleder fastsetter i samråd med studenttillitsvalgt evalueringsform og om emnene 

skal ha midtveis- eller sluttevaluering i tråd med kvalitetssystemet kapittel 4.1.  

 

Tilbys som enkeltemne 

Nei 

 

Åpent for privatister 

Nei 

 

Ansvarlig fakultet 

Fakultet for kunstfag 
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MUR1XX-1 BUILDING A VISUAL PROFILE FOR MUSICIANS 

5 studiepoeng – Vår – Varighet 1 semester – Kristiansand  

 

Studium 

• Bachelorprogram i elektronisk musikk 

• Bachelorprogram i utøvende musikk – rytmisk  

 

Undervisningsspråk  

Norsk/engelsk 

 

Læringsutbytte  

Etter fullført emne skal studenten:   

• kjenne til de viktigste grafiske verktøyene som brukes i musikkrelatert produksjon av 

digitalt visuelt innhold, som fotografi og grafiske uttrykk 

• ha en grunnleggende forståelse av utviklingen av egen visuell identitet 

• kunne skape visuelt innhold til egne digitale plattformer 

• kunne skape visuelle uttrykk relatert til egen musikkproduksjon på digitale og fysiske 

plattformer 

 

Innhold 

I dette emnet arbeider studenten med produksjon av visuelt innhold for bruk i sosiale medier 

og på egne websider. I tillegg arbeides det med visuelt innhold for fysiske og digitale 

musikkprodukter. Emnet er tilrettelagt for visuell innholdsproduksjon og vil introdusere 

studenten for et bredt spekter av programvare, teknologi og verktøy relatert til visuell 

innholdsproduksjon. 

 

Undervisnings- og læringsformer 

Undervisningen foregår som gruppeundervisning, seminar og veiledning i tilknytning til 

arbeid med oppgaver. Arbeidet med oppgaver foregår ved bruk av kamera og grafisk design-

programvare. 

 

Deler av undervisningen er obligatorisk. Disse delene fremlegges i Canvas ved semesterstart.  

 

Forventet arbeidsomfang er 27 timer pr. studiepoeng. 

 

Vilkår for å gå opp til eksamen 

• godkjent fremmøte til obligatorisk undervisning  

• godkjent 1–3 obligatoriske oppgaver   

 

Nærmere informasjon gis i Canvas ved semesterstart. 

 

Eksamen 

En individuell mappeeksamen bestående av to deler.  

• Del 1: Levere en digital grafisk profil for en artist eller grafisk materiale for en utgivelse  

• Del 2: Et refleksjonsnotat på ca. 500 ord 

  

Nærmere informasjon gis i Canvas ved semesterstart. Det gis en samlet karakter for mappen.   

  

Karakteruttrykk: Gradert karakter.  
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Studentevaluering 

Studieprogramleder fastsetter i samråd med studenttillitsvalgt evalueringsform og om emnene 

skal ha midtveis- eller sluttevaluering i tråd med kvalitetssystemet kapittel 4.1.  

 

Tilbys som enkeltemne 

Nei 

 

Åpent for privatister 

Nei 

 

Ansvarlig fakultet 

Fakultet for kunstfag 
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MUR3XX-1 BACHELOROPPGAVE (Bachelor Thesis) 

10 studiepoeng – Vår – Varighet 1 semester – Kristiansand    

 

Studium 

• Bachelorprogram i elektronisk musikk 

• Bachelorprogram i utøvende musikk – rytmisk  

 

Undervisningsspråk  

Norsk 

 

Forkunnskapskrav 

• MUR107 Musikkvitenskapelig teori og metode (10 sp) 

• MUR2XX Utøvende hovedområde 3 (10 sp) / MUR2XX Utøvede hovedområde 3 (10 sp)  

 

Anbefalte forkunnskaper 

• MUR1XX Utøvende hovedområde 1 (10 sp) / MUR1XX Utøvede hovedområde 1 (10 sp)  

• MUR1XX Utøvende hovedområde 2 (10 sp) / MUR2XX Utøvede hovedområde 2 (10 sp) 

• MUR202 Elektronisk musikk fordypning (15 sp) 

 

Læringsutbytte 

Etter fullført emne skal studenten: 

• kunne formulere en problemstilling og følge denne opp gjennom utforskning av et 

musikkrelatert felt 

• kunne planlegge og gjennomføre en undersøkelse i samsvar med etiske retningslinjer 

• kunne finne og vurdere aktuell forskningslitteratur og bruke denne til å svare på 

problemstillingen 

• kunne utføre et selvstendig arbeid, samt beherske sjangerkrav som forventes i en 

akademisk framstilling på bachelornivå 

• kunne formidle faglig kunnskap ut fra den valgte problemstillingen 

 

Innhold 

Bacheloroppgaven er et større individuelt arbeid. Arbeidet kan enten ta utgangspunkt i 

fordypningsemnet i femte semester eller i et annet relevant, selvvalgt musikkrelatert tema, 

med relevans for studentens hovedinstrument eller egne komposisjoner. Ut fra valgte tema 

skal studenten definere en problemstilling og velge en hensiktsmessig forskningsmetode for 

bacheloroppgaven. Tema og problemstilling skal godkjennes av veileder. Det gis 

undervisning om utforming av prosjektbeskrivelse og innføring i hvordan man skriver en 

bacheloroppgave. I tillegg vil de krav som gjelder for form, struktur, databearbeiding, 

datapresentasjon og litteraturhenvisninger for å produsere en vitenskapelig tekst belyses.  
 

Undervisnings- og læringsformer 

Innledende forelesninger legger vekt på hvordan prosjektbeskrivelsen utformes, og 

bacheloroppgaven gjennomføres under individuell veiledning. Under seminarsamlinger skal 

studenten først presentere sitt prosjekt gjennom en prosjektbeskrivelse, med problemstilling 

og planlagte metoder for å gjennomføre prosjektet. Etter dette presenteres arbeidet i sin 

helhet, med fokus på resultater og diskusjon av disse. Studentene deltar også på to 

fremdriftsseminarer.  
 

Deler av undervisningen er obligatorisk. Disse delene fremlegges i Canvas ved semesterstart.  
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Forventet arbeidsomfang er 27 timer pr. studiepoeng. 

 

Vilkår for å gå opp til eksamen 

• godkjent fremmøte til obligatorisk undervisning 

• innlevert og godkjent prosjektbeskrivelse for bacheloroppgaven 

• obligatorisk deltakelse på to fremdriftsseminarer  

 

Nærmere informasjon gis i Canvas ved semesterstart. 

 

Eksamen 

Individuell bacheloroppgave med omfang ca. 7000 ord 

 

Karakteruttrykk: Gradert karakter. 

 

Studentevaluering 

Studieprogramleder fastsetter i samråd med studenttillitsvalgt evalueringsform og om emnene 

skal ha midtveis- eller sluttevaluering i tråd med kvalitetssystemet kapittel 4.1.  

 

Tilbys som enkeltemne 

Nei 

 

Åpent for privatister 

Nei 

 

Studiepoengreduksjon 

MU-212-1 Bacheloroppgave med 10 sp 

 

Ansvarlig fakultet 

Fakultet for kunstfag 

 
 


