
KURSPLAN

 
 

Konstnärlig kunskap 2 7,5 
högskolepoäng
Artistic Comprehension 2

 
 
 
 
 
Kursplan antagna: Vår 2024 Lp 3 -  Tills vidare

BESLUTSDATUM
2023-03-15

Luleå tekniska universitet, 971 87 Luleå
Telefon 0920-49 10 00 • Orgnr: 202100-2841



Konstnärlig kunskap 2 7,5 högskolepoäng
Artistic Comprehension 2

Grundnivå, X0004G
Utbildningsnivå Fördjupningskod Betygsskala Ämne Ämnesgrupp (SCB)
Grundnivå G1F U G# Musik Musik

Ingår i huvudområde

Musik

Behörighet
Grundläggande behörighet samt avklarat kursen Konstnärlig kunskap 1 (X0003G) 7,5 hp med minst godkänt resultat, 
eller motsvarande kunskaper.

Urval
Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.

Mål/Förväntat studieresultat
Kunskap och förståelse  
Efter avslutad kurs ska studenten uppvisa

fördjupad förståelse för konstens roll i samhället•
fördjupad förståelse av musikens historia i relation till allmän historia och kulturhistoria, samt ur ett 
jämställdhetsperspektiv

•

fördjupad förståelse för musikens funktioner i olika sociala sammanhang•

 
Färdighet och förmåga  
Efter avslutad kurs ska studenten visa

god färdighet och förmåga att beskriva, analysera och tolka form, teknik och innehåll samt kritiskt reflektera 
över sitt eget och andras konstnärliga förhållningssätt

•

fördjupad färdighet och förmåga att musikaliskt gestalta olika musikhistoriska teman (musikhistoria jazz/rock)•
fördjupad färdighet och förmåga att kritiskt reflektera över musikhistoriska epoker och musikens utveckling 
(musikhistoria klassisk)

•

 
Värderingsförmåga och förhållningssätt  
Efter avslutad kurs ska studenten visa

utvecklad förmåga att göra bedömningar med hänsyn till relevanta konstnärliga, samhälleliga och etiska 
aspekter  

•
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Kursinnehåll
I momentet det konstnärliga vetandets grund studeras konstnärliga processer utifrån både teoretiska och praktiska 
perspektiv.   
 
I momentet musikhistoria studeras musikens roll och funktion i samhället ur ett historiskt- och nutida perspektiv. 
Momentet innehåller studier av reflekterande- och gestaltande karaktär.

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå 
tekniska universitets hemsida.

Momentet Det konstnärliga vetandets grund genomförs som grupplektioner och seminarier.
Momentet musikhistoria genomförs som grupplektioner och seminarier.
 
Studenter inom inriktningarna Jazz, Rock och Studiomusiker läser musikhistoria jazz/rock.
Studenter inom inriktningarna Klassisk musiker, Komposition och Kyrkomusiker läser musikhistoria klassisk.  

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 skriftliga inlämningsuppgifter, muntlig och klingande redovisning.
 
För att bli godkänd i kursen ska studenten
• kunna redogöra för tillägnad kunskap samt utföra de tilldelade uppgifterna i enlighet med kursmålen 

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.

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

Moduler

Kod Benämning Betygsskala Hp Tillstånd Gäller 
från

Titel

0002 Musikhistoria U G# 4,5 Obligatorisk V17

0003 Det konstnärliga vetandets grund U G# 3 Obligatorisk V24

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du 
behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om 
kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt 
LTU.
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Revidering fastställd
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle 2023-03-15

Kursplanen fastställd
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2016-
02-15
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