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Arrangering och musikproduktion 7,5 högskolepoäng
Arrangement and music production

Grundnivå, D0234G
Utbildningsnivå Fördjupningskod Betygsskala Ämne Ämnesgrupp (SCB)
Grundnivå G1N U G# Musik Musik

Behörighet
Grundläggande behörighet + avklarat kurserna Introduktion till digital musikproduktion (D0235G) 7,5 hp samt 
Musikteoretisk baskurs (t.ex. H0043G) 7,5 hp med minst godkänt resultat, eller avklarat musiklinje från Folkhögskola 
eller avklarat Gehör- och musiklära 2 samt Musikproduktion 2 från Estetisk linje, eller motsvarande kunskaper. 
Dokumentation som styrker särskild behörighet laddas upp på antagning.se i samband med ansökan.

Urval
Urvalet grundas på betyg och högskoleprov

Examinator
Robert Svensson

Mål/Förväntat studieresultat
Efter avslutad kurs ska studenten
- uppvisa grundläggande kunskaper om musikproduktion
- uppvisa kunskap i arrangering och instrumentering för populärmusik-ensembler på olika kunskaps- och 
färdighetsnivåer
- uppvisa grundläggande kunskap i arrangering för olika ensemblesammansättningar
- uppvisa grundläggande färdighet i användandet av produktionsverktyg
- kunna reflektera över den egna utvecklingen och det egna lärandet
- kunna reflektera över musikaliska val i en musikproduktionsprocess. 
 

Kursinnehåll
Kursen innehåller
- arrangering för pop/rock -ensemble
- arrangering för blås och stråk -instrument
- genomgång av digitala verktyg
- inspelningsteknik
- ljudbearbetning och mix
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Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå 
tekniska universitets hemsida.

  Undervisningen sker i form av webbaserade lektioner, litteraturstudier, diskussioner, praktiskt arbete och 
inlämningsuppgifter.
Kursen ges med distansmetodik och är webbaserad. För studierna krävs god datorvana, tillgång till 
notskriftsprogrammet Sibelius, tillgång till inspelningsprogram där Logic X används i studiematerial och vid 
seminarier samt tillgång till internetanslutning, headset och webbkamera. Kursen har sin pedagogiska grund i LTUs 
pedagogiska idé. Detta arbetssätt kännetecknas av att varje student ska inspireras till engagemang samt 
självständigt och aktivt lärande som utmanar dennes förmågor. Studenten ska aktivt söka och lösa problem genom 
ett undersökande och kritiskt reflekterande arbetssätt. Lärandet i kursen sker genom litteraturstudier i form av video- 
och textmaterial, seminarier, muntliga, skriftliga och ljudande presentationer samt eget fördjupningsarbete.
 

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter 
vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.

Examination sker genom skriftlig, noterade och klingande inlämningsuppgifter samt muntlig redovisning.

Övrigt
Den student som inte personligen registrerat sig, eller kontaktat ETKS utbildningsadministration eduetks@ltu.se, 
under läsperiodens första tre dagar riskerar att förlora sin plats på kursen.Detta gäller även student med platsgaranti.

Litteratur. Gäller från Höst 2021 Lp 1
Videoinslag samt textartiklar tillhandahålls vid kursstart i Canvasrum

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle (ETKS)

Moduler

Kod Benämning Betygsskala Hp Tillstånd Gäller 
från

Titel

0001 Arrangering U G# 2 Obligatorisk H21

0002 Musikproduktion U G# 2 Obligatorisk H21

0003 Slutuppgift U G# 3,5 Obligatorisk H21

Revidering fastställd
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle 2022-02-11

Kursplanen fastställd
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle 2021-02-17
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