
BA/studieordning/SDMK Esbjerg 
ELEKTRONISK MUSIK OG LYDKUNST 
Bind II 

Indstillet af studienævnet den 15-09.2014     Side 1 af 39 
Godkendt af skolerådet den 18-09.2014 
SENEST REVIDERET juli 2022 

 
 
 
 
 
 

 

Studieordning (bind II) 
Fag- og eksamensbestemmelser 

for 
Bachelor (BMus) 

 
 

Uddannelsesretning: 

Elektronisk musik og lydkunst 
 
 
 
 
 
  



BA/studieordning/SDMK Esbjerg 
ELEKTRONISK MUSIK OG LYDKUNST 
Bind II 

Indstillet af studienævnet den 15-09.2014     Side 2 af 39 
Godkendt af skolerådet den 18-09.2014 
SENEST REVIDERET juli 2022 

Indholdsfortegnelse 
 
 
Forord og ordforklaringer 
 
Undervisning og ECTS 
 
Fagbeskrivelser 
1. Hovedfag 

1.1. Elektronisk musik og lydkunst 
1.2. Seminar/workshop 
1.3. 3D lyd 
1.4. Musikteknologi 
1.5. Interaktiv lyd 

2. Pædagogiske fag 
2.1. Undervisningspraktik 
2.2. Performance 
2.3. Formidling 
2.4. Teoretisk pædagogik, psykologi og undervisningslære (TPPU) 

3. Støttefag 
3.1. Auditiv analyse 
3.2. Almen musikteori 
3.3. Den elektroniske musiks historie 
3.4. Digital kultur 
3.5. Projekt design 
3.6. Entreprenørskab 

4. Valgfag 
4.1. Valgfag 

 
 
  



BA/studieordning/SDMK Esbjerg 
ELEKTRONISK MUSIK OG LYDKUNST 
Bind II 

Indstillet af studienævnet den 15-09.2014     Side 3 af 39 
Godkendt af skolerådet den 18-09.2014 
SENEST REVIDERET juli 2022 

Forord 
 
Studieordning (bind II), fag- og eksamensbestemmelser indeholder en detaljeret beskrivelse af den undervisnings- og 
eksamensvirksomhed, der knytter sig til et bestemt fagområde/instrument. Studieordning (bind II), er et bilag til 
Studieordning (bind I), som giver en overordnet beskrivelse af konservatorieuddannelsens formål og indhold som 
helhed. 
 
Studieordningen er fastsat med hjemmel i Kulturministeriets gældende uddannelsesbekendtgørelse om uddannelserne 
ved musikkonservatorierne og Operaakademiet, der indeholder de formelle retningslinjer for studieordningen. 
 
 
 

Ordforklaringer 
 
Normalside: 2400 anslag pr. side (ekskl. Forside, indholdsfortegnelse og eventuelle bilag). 
Eksaminator = underviser. 
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Undervisning og ECTS 

    

  1. år  2. år  3. år ECTS i alt 

Hovedfagskompleks         

Elektronisk musik og lydkunst 28 ECTS 22 ECTS 12 ECTS 62 

Bachelorprojekt     10 ECTS 10 

Seminar/workshop 2 ECTS 2 ECTS 2 ECTS 6 

3D lyd 2 ECTS 8 ECTS   10 

Musikteknologi 2 ECTS 2 ECTS 10 ECTS 14 

Interaktiv lyd   2 ECTS 4 ECTS 6 

Pædagogiske fag        

Undervisningspraktik   6 ECTS 6 ECTS 12 

Performance  4 ECTS 4 ECTS  8 

Formidling   6 ECTS 6 

Teoretisk pædagogik, psykologi og 
 undervisningslære (TPPU)   2 ECTS 2 ECTS 4 

Støttefag        

Den elektroniske musiks historie 2 ECTS 2 ECTS 2 ECTS 6 

Almen musikteori 2 ECTS 2 ECTS   4 

Auditiv analyse 12 ECTS     12 

Entreprenørskab     2 ECTS 2 

Projekt design 4 ECTS 6 ECTS 2 ECTS 12 

Digital kultur 2 ECTS 2 ECTS 1 ECTS 5 

Valgfag        

Valgfag     1 ECTS 1 

I alt 60 ECTS 60 ECTS 60 ECTS   

        180 

          

          

     
7-trinsskala, ekstern censur   

 

Bestået/ikke bestået, ekstern censur    

7-trinsskala, intern censur   
 

Indgår i bachelorprojektet     
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Fagbeskrivelser 
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1. Hovedfag 

Elektronisk musik og lydkunst 
 
 
 

Fagets læringsmål og indhold 
 
Læringsmål 
At den studerende ved afslutning af faget: 

 kan anvende musikteknologi til egen skabende og udøvende kunstneriske virksomhed 

 kan udnytte kompositionstekniske færdigheder og udtryksformer 

 kan træffe kvalificerede og reflekterede kunstneriske valg 

 kan igangsætte og gennemføre samarbejder i rollen som elektronisk komponist/musiker/lydkunstner 

 kan tage ansvar for egen udvikling, samt strukturere tid og arbejdsindsats 

 kan formidle og diskutere relevante musikfaglige problemstillinger med både fagfæller og ikke-specialister. 
 
Indhold 
Fagets formål søges opfyldt gennem vejledning i kunstnerisk arbejde med egne værker mhp. Udvikling af den 
studerendes kompositoriske/musikalske/performative talent og bevidsthed om eget kunstneriske virke. 
 
Kompositoriske og lydtekniske metoder med relevans for den studerendes værker inddrages. Stil, form, indhold, 
formidling og fremførelse diskuteres og evalueres. 
 
Musikværker og faglitteratur med relevans for den studerendes udvikling gennemgås. 
 
Praktisk know-how opøves gennem deltagelse I koncerter med egne og/eller repertoire værker.  
 
Undervisnings- og arbejdsformer 
Soloundervisning. 
 
Tidsmæssig placering 
1.-6. semester. 
 
ECTS 
1.-2. semester: 28 ECTS 
3.-4. semester: 22 ECTS 
5.-6. Semester: 12 ECTS 
Bachelorprojekt: 10 ECTS 
 
 
 
  



BA/studieordning/SDMK Esbjerg 
ELEKTRONISK MUSIK OG LYDKUNST 
Bind II 

Indstillet af studienævnet den 15-09.2014     Side 7 af 39 
Godkendt af skolerådet den 18-09.2014 
SENEST REVIDERET juli 2022 

1. Hovedfag 

Elektronisk musik og lydkunst 
 
 
 

Eksamens- og prøvebestemmelser 
 
Førsteårsprøve efter 2. semester 
Prøven aflægges normalt efter 2. semester, men skal senest være bestået ved udgangen af 4. semester for at studiet 
kan fortsættes. 
 
Eksamensindhold 
Prøven har til formål at danne grundlag for en vurdering af, om den studerende efter yderligere 2 års studier kan 
honorere kravene ved bacheloreksamen. 
Prøven kan bestå i en koncert, installation eller event tilrettelagt af den studerende, med udgangspunkt i den 
studerendes eget kunstneriske materiale. Der lægges vægt på at den studerende ved prøven kan kombinere kreativ, 
skabende virksomhed med formidling af samme. Prøvens indhold og afvikling fastlægges sammen med og godkendes 
af underviseren. 
 
Projektbeskrivelsen skal indeholde følgende: 

 tydelig titel (som identificerer projektet) 

 sammenfattende idé og motivation 

 forventet udbytte af projektet. 
 
Eksamensmateriale 
Skriftlig projektbeskrivelse. 
 
Eksamensform 
Praktisk eksamen. 
 
Varighed og omfang 
Projektbeskrivelse: 2-3 normalsider (uden illustrationer) og max 5 normalsider (med illustrationer). 
Selve eksamen: 25 minutter. 
Samlet varighed (inkl. votering, sceneskift m.m.): 40 minutter. 
 
Censur og bedømmelse 
Ved eksamen medvirker eksaminator, ekstern censor og eksamensleder. 
Eksamen bedømmes med Bestået/ikke bestået. 
 
Ansvar og tidsfrister 
Eksaminanden har ansvaret for: 

 rettidig aflevering af eksamensmateriale.  
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1. Hovedfag 

Elektronisk musik og lydkunst 
 
 
 

Eksamens- og prøvebestemmelser 
 
Eksamen efter 4. semester 
 
Eksamensindhold 
Eksamen kan enten formes som en kunstnerisk event/performance/installation skabt af den studerende, eller formes 
som en mundtlig/visuel præsentation af gennemført kunstnerisk projekt realiseret af den studerende. 
I begge tilfælde lægges der vægt på, at den studerende ved prøven kan kombinere kreativ, skabende virksomhed med 
formidling af samme. 
Prøvens indhold og afvikling fastlægges sammen med og godkendes af underviseren. 
 
Eksamensform 
Praktisk eller mundtlig eksamen. 
 
Varighed og omfang 
Selve eksamen: 35 minutter. 
Samlet varighed (inkl. votering, sceneskift m.m.): 45 minutter. 
 
Censur og bedømmelse 
Ved eksamen medvirker eksaminator og intern censor. 
Eksamen bedømmes med en karakter efter 7-trins-skalaen. 
 
Ansvar og tidsfrister 
Eksaminator har ansvaret for: 

 udarbejdelse af eksamensspørgsmål 
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1. Hovedfag 

Elektronisk musik og lydkunst 
 
 
 

Eksamens- og prøvebestemmelser 
 
Bachelorprojekt efter 6. semester 
 
Eksamensindhold 
Bachelorprojektet afsluttes med eksamen, der enten formes som et kunstnerisk event/koncert/performance/ 
installation skabt af den studerende, eller formes som en mundtlig/visuel præsentation af gennemført kunstnerisk 
projekt realiseret af den studerende. 
I begge tilfælde lægges der vægt på at den studerende ved prøven kan kombinere kreativ, skabende virksomhed med 
formidling af samme. 
Prøvens indhold og afvikling af prøven fastlægges sammen med og godkendes af underviseren. 
 
Projektbeskrivelsen skal indeholde følgende: 
tydelig titel (som identificerer projektet), sammenfattende idé og motivation, henvisninger til relevant baggrundsstof, 
beskrivelse af vigtigste etaper af realisering, detaljeret budget og forventet udbytte af projektet. 
 
Eksamensmateriale 
Skriftlig projektbeskrivelse. 
 
Eksamensform 
Praktisk eller mundtlig eksamen. 
 
Varighed og omfang 
Projektbeskrivelse: 4-5 normalsider (uden illustrationer) og max. 10 normalsider (med illustrationer). 
Selve prøven: 45 minutter. 
Samlet varighed (inkl. votering, sceneskift m.m.): max. 60 minutter. 
 
Censur og bedømmelse 
Ved prøven medvirker eksaminator, ekstern censor og eksamensleder. 
Prøven bedømmes med en karakter efter 7-trins-skalaen. 
 
Ansvar og tidsfrister 
Eksaminanden har ansvaret for: 

 rettidig aflevering af projektbeskrivelse.  
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1. Hovedfag 

Seminar/workshop 
 
 
 

Undervisningens læringsmål og indhold 
 
Læringsmål - seminar 
At den studerende ved afslutning af faget: 

 kan reflektere over praksis og metodevalg i egen eller andres kunstneriske praksis 

 kan formidle musikalske og kunstneriske ideer og holdninger på en relevant måde for fagfæller. 
 
Indhold - seminar 
Fagets formål søges opfyldt ved afholdelse af seminarer, hvor studerende, lærere og evt. inviterede gæster præsenterer 
og diskuterer relevante emner såvel som egne ideer og projekter. Seminarerne kan også anvendes til oplæg eller debat 
om tekniske eller teoretiske emner. 
 
Læringsmål - workshop 
At den studerende ved afslutning af faget har afprøvet teknikker og arbejdsmetoder med direkte relation til hovedfaget.  
 
Indhold - workshop 
Fagets formål søges opfyldt ved afholdelse af workshops af 2-5 dages varighed. Emner kan eksempelvis være interaktiv 
musik, spatialisering, film eller multimedie. 
 
Undervisnings- og arbejdsformer 
Holdundervisning. 
 
Tidsmæssig placering 
1.- 6. semester. 
 
ECTS 
1. - 2. semester: 2 ECTS 
3. - 4. semester: 2 ECTS 
5. - 6. semester: 2 ECTS 
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1. Hovedfag 

Seminar/workshop 
 
 
 

Eksamens- og prøvebestemmelser 
 
Attestfag 
Faget bestås ved fremmøde til mindst 80% af undervisningen. Ved utilstrækkelig deltagelse i undervisningen opnår den 
studerende ikke ECTS-point. ECTS-point kan dog opnås ved bestået eksamen. 
 
Eksamensindhold 
Eksamenskrav ved utilstrækkeligt fremmøde er en praktisk prøve i fagets læringsmål stillet af underviseren. 
 
Eksamensmateriale 
Afgøres af underviseren. 
 
Eksamensform 
Praktisk eksamen. 
 
Varighed og omfang 
Selve eksamen: 15 minutter. 
 
Censur og bedømmelse 
Ved eksamen medvirker eksaminator og intern censor. 
Eksamen bedømmes med bestået/ikke bestået. 
 
Ansvar og tidsfrister 
Eksaminator har ansvaret for: 

 dokumentation og godkendelse af fremmødet hos den studerende 

 evt. udarbejdelse af eksamensformulering. 
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1. Hovedfag 

3D Lyd 
 
 
 

Undervisningens læringsmål og indhold 
 
Læringsmål 
At den studerende ved afslutning af faget: 

 behersker 3D lyd teknologier  

 kan bruge lyd i virkelige eller virtuelle rum (hovedtelefoner, flerkanals opstillinger). 
 
Indhold 
Fagets formål søges opfyldt ved gennemgang af relevante studieværktøjer indenfor 3D lyd: 

 Stereo-formatet 

 Binaural pan 

 5.1 surround  

 Flerkanals højtaleropstillinger 
 
Undervisnings- og arbejdsformer 
Solo- og holdundervisning. 
 
Tidsmæssig placering 
1.-4. semester. 
 
ECTS 
1.-2. semester: 2 ECTS 
3.-4. semester: 8 ECTS 
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1. Hovedfag 

3D Lyd 
 
 
 

Eksamens- og prøvebestemmelser 
 
Eksamen efter 4. semester 
 
Eksamensindhold 
Mundtlig præsentation af løsning på en opgave, der omhandler det gennemgående materiale. 
Løsningen præsenteres i sin helhed og demonstreres i detaljer. 
 
Eksamensmateriale 
Opgave løst i løbet af studieforløbet. 
 
Eksamensform 
Mundtlig eksamen. 
 
Varighed og omfang 
Selve eksamen: 25 minutter. 
Samlet varighed (inkl. votering, sceneskift m.m.): max. 40 minutter. 
 
Censur og bedømmelse 
Ved eksamen medvirker eksaminator og intern censor. 
Eksamen bedømmes med en karakter efter 7-trins-skalaen. 
 
Ansvar og tidsfrister 
Eksaminanden har ansvaret for: 

 at opgaven kan præsenteres ved eksamen. 
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1. Hovedfag 

Musikteknologi 
 
 
 

Undervisningens læringsmål og indhold 
 
Læringsmål 
At den studerende ved afslutning af faget: 

 kan arbejde kreativt med den tilegnede musikteknologiske viden 

 kan anvende musikteknologi til egen skabende og udøvende kunstneriske virksomhed 

 kan formidle og diskutere relevante musikteknologiske problemstillinger med både fagfæller og ikke-specialister. 
 
Indhold 
Fagets formål søges opfyldt inden for områderne: 

 sequencer-baseret musikproduktion 

 syntetisk lyddesign 

 live performance. 
 
Undervisningen tager udgangspunkt i følgende overordnede emner: 

 Subtraktiv syntese 

 FM syntese 

 MIDI komposition 

 step sequencing 

 sampling 

 audioeffekter (Filter, Compressor, Reverb, Delay, Distotion, Flanger etc.). 
 
Undervisnings- og arbejdsformer 
Solo- og holdundervisning. 
 
Tidsmæssig placering 
1.-6. semester. 
 
ECTS 
1.–2. semester: 2 ECTS 
3.–4. semester: 2 ECTS 
5.–6. semester: 10 ECTS 
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1. Hovedfag 

Musikteknologi 
 
 
 

Eksamens- og prøvebestemmelser 
 
Eksamen efter 6. semester 
 
Eksamensindhold 
Den studerende afleverer 1-3 færdige værker. Værkerne afleveres i .wav format. 
Til eksamen skal den studerende redegøre for hvordan musikken teknisk er skabt. Det er tilladt, men ikke påkrævet, at 
bruge det software eller hardware som musikken er produceret i til denne redegørelse. 
Der lægges vægt på evnen til at forvalte sine tekniske færdigheder kreativt. 
 
Eksamensmateriale 
1-3 værker i .wav format. 
 
Eksamensform 
Mundtlig eksamen. 
 
Varighed og omfang 
1-3 værker med en samlet længde på 8-20 minutter. 
Selve eksamen: 25 minutter. 
Samlet varighed (inkl. votering, sceneskift m.m.): max. 40 minutter. 
 
Censur og bedømmelse 
Ved eksamen medvirker eksaminator og ekstern censor. 
Eksamen bedømmes med en karakter efter 7-trins-skalaen. 
 
Ansvar og tidsfrister 
Eksaminanden har ansvaret for: 

 rettidig aflevering af eksamensmateriale. 
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1. Hovedfag 

Interaktiv lyd 
 
 
 

Undervisningens læringsmål og indhold 
 
Læringsmål 
At den studerende ved afslutning af faget: 

 har opnået færdigheder inden for visuel programmering 

 kan præsentere projekter med udgangspunkt i fagområdet, der kan have generel karakter eller indgå i en kunstnerisk 
produktion 

 
Indhold 
Fagets formål søges opfyldt ved undervisning i relevante emner inden for visuel programmering, herunder: 
 

 Signalbehandling 

 Digital syntese  

 Sampling 

 MIDI 

 Spatialisering 
 
Emnerne danner grundlag for at kunne anvende interaktive elementer i kunstneriske projekter.  
 
Undervisnings- og arbejdsformer 
Solo- og holdundervisning. 
 
Tidsmæssig placering 
3.-6. semester. 
 
ECTS 
3.-4. semester: 2 ECTS 
5.-6. semester: 4 ECTS 
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1. Hovedfag 

Interaktiv lyd 
 
 
 

Eksamens- og prøvebestemmelser 
 
Eksamen efter 6. semester 
 
Eksamensindhold 
Mundtlig præsentation af et til to projekter inden for det gennemgåede materiale. Projektet/projekterne præsenteres 
i sin helhed og demonstreres i detaljer. 
 
Eksamensmateriale 
Et til to projekter udarbejdet i løbet af studieforløbet. 
 
Eksamensform 
Mundtlig eksamen. 
 
Varighed og omfang 
Selve eksamen: 25 minutter. 
Samlet varighed (inkl. votering, sceneskift m.m.): max. 40 minutter. 
 
Censur og bedømmelse 
Ved eksamen medvirker eksaminator og intern censor. 
Eksamen bedømmes med en karakter efter 7-trins-skalaen. 
 
Ansvar og tidsfrister 
Eksaminator har ansvaret for: 

 at projektet/projekterne kan præsenteres ved eksamen. 
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2. Pædagogiske fag 

Undervisningspraktik 
 
 
 

Undervisningens læringsmål og indhold 
 
Læringsmål 
At den studerende ved afslutning af faget: 

 har indblik i og erfaring med praktisk undervisningspædagogik på begynder- og mellemstadieniveau 

 besidder grundlæggende undervisningsfærdigheder i elektronisk musik 

 kan tilrettelægge og afvikle sammenhængende pædagogiske undervisningsforløb 

 kan reflektere over praksis og metodevalg i relation til en undervisningssituation. 
 
Indhold 
Fagets formål søges opfyldt ved den studerendes planlægning og afvikling af eksterne undervisningsforløb.  
Undervisningen følges og evalueres af den studerendes lærer. I forbindelse med undervisningsforløbet udarbejder den 
studerende en pædagogisk rapport, som vil danne grundlag for evalueringen af forløbet på 2. år og bruges ved eksamen 
på 3. år.  
 
Undervisnings- og arbejdsformer 
Soloundervisning. 
 
Tidsmæssig placering 
3.-6. semester. 
 
ECTS 
3.-4. semester: 6 ECTS 
5.-6. semester: 6 ECTS 
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2. Pædagogiske fag 

Undervisningspraktik 
 
 
 

Eksamens- og prøvebestemmelser 
 
Eksamen efter 6. semester 
 
Eksamensindhold 
Der gennemføres en undervisningssituation med en elev eller et hold, hvor den studerende demonstrerer sine 
undervisningsfærdigheder, herunder gennemgang af et nyt teknisk eller æstetisk materiale og/eller kunstnerisk arbejde 
på et projekt, forberedt af eleven. 
Derudover afleverer den studerende en skriftlig pædagogisk rapport. Rapporten skal i overordnet form beskrive den 
gennemgåede praktik og skal indeholde: 

 målsætning for undervisningsforløbet 

 elevbeskrivelse 

 beskrivelse af en eller flere udvalgte lektioner 

 refleksion over læringsudbytte for elev og studerende 

 liste over gennemgåede emner 

 eksempler på undervisningsmateriale. 
 
I den efterfølgende samtale kan censor stille spørgsmål i relation til undervisningslektionen og den skriftlige rapport.  
 
Eksamensmateriale 
Skriftlig rapport. 
 
Eksamensform 
Praktisk og skriftlig prøve. 
 
Varighed og omfang 
Skriftlig rapport: 6-8 normalsider. 
Praktisk eksamen: 25 minutter. 
Samtale: 15 minutter. 
Samlet varighed (inkl. votering, sceneskift m.m.): max. 60 minutter. 
 
Censur og bedømmelse 
Ved eksamen medvirker eksaminator og intern censor. 
Eksamen bedømmes med en karakter efter 7-trins-skalaen. 
 
Ansvar og tidsfrister 
Eksaminanden har ansvaret for: 

 rettidig aflevering af eksamensmateriale.  

 tilstedeværelse af øvrige medvirkende ved eksamen. 
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2. Pædagogiske fag 

Performance  
 
 
 

Undervisningens læringsmål og indhold 
 
Læringsmål 
At den studerende ved afslutning af faget: 

 har indblik i og erfaring med forskellige performance-metoder 

 har opnået viden om og afprøvet de mest basale begreber inden for improvisation 

 har opnået indblik i og viden om at arbejde med eget scenisk udtryk 

 kan arbejde kreativt og performativt med den tilegnede viden 
 
Indhold 
Fagets formål søges opfyldt igennem øvelser og opgaver inden for emnerne: 

 improvisation i grupper og solo 

 omsættelse af en komposition til en performance 

 tværæstetisk samarbejde  

 udtryksparametre (lys, lydkilder, rum, bevægelse, publikum mm.) 

 tekniske muligheder (controllere, sync, hardware mm.) 
 
Undervisnings- og arbejdsformer 
Holdundervisning 
 
Tidsmæssig placering 
1.-4. semester. 
 
ECTS 
1.-2. semester: 4 ECTS 
3.-4. semester: 4 ECTS 
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2. Pædagogiske fag 

Performance  
 
 
 

Eksamens- og prøvebestemmelser 
 
Eksamen efter 4. semester 
 
Eksamensindhold 
Der laves en performance, solo eller i en gruppe, hvor den studerende demonstrerer sine performative færdigheder, 
herunder brug af improvisation og performative virkemidler som lys, lydkilder, rum, bevægelse. 
 
Eksamensform 
Praktisk eksamen. 
 
Varighed og omfang 
En performance på 15-20 minutter.  
Samlet varighed (inkl. votering, sceneskift m.m.): max. 40 minutter. 
 
Censur og bedømmelse 
Ved prøven medvirker eksaminator og intern censor. 
Prøven bedømmes med en karakter efter 7-trins-skalaen. 
 
Ansvar og tidsfrister 
Eksaminanden har ansvaret for: 

 tilstedeværelsen af evt. øvrige medvirkende ved eksamen 
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2. Pædagogiske fag 

Formidling 
 
 
 

Undervisningens læringsmål og indhold 
 
Læringsmål 
At den studerende ved afslutning af faget: 

 har kendskab til formidling igennem forskellige kunstneriske udtryk 

 kan indgå i forskellige typer af kunstneriske og formidlingsmæssige sammenhænge 

 har basal viden om præsentation af egne projekter for mulige samarbejdspartnere 

 kan reflektere over egen kunstnerisk praksis 
 
Indhold 
Fagets formål søges opfyldt inden for områderne: 

 oplevelsesbaseret formidling af lyd  

 lydscenografi - herunder gennemgang og analyse af repræsentative eksempler på radiodrama 

 præsentationsteknikker - mundtlige og skriftlige 
 
Undervisnings- og arbejdsformer 
Holdundervisning 
 
Tidsmæssig placering 
5.-6. semester. 
 
ECTS 
5.-6. semester: 6 ECTS 
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2. Pædagogiske fag 

Formidling 
 
 
 

Eksamens- og prøvebestemmelser 
 
Attestfag 
Faget bestås ved fremmøde til mindst 80% af undervisningen. Ved utilstrækkelig deltagelse i undervisningen opnår den 
studerende ikke ECTS-point. ECTS-point kan dog opnås ved bestået eksamen. 
 
Eksamensindhold 
Eksamenskrav ved utilstrækkeligt fremmøde er en skriftlig opgave i fagets læringsmål stillet af underviseren. 
 
Eksamensmateriale 
Skriftlig opgave. 
 
Eksamensform 
Skriftlig eksamen 
 
Varighed og omfang 
Skriftlig opgave: 3-5 normalsider. 
 
Censur og bedømmelse 
Ved eksamen medvirker eksaminator og intern censor. 
Eksamen bedømmes med bestået/ikke bestået. 
 
Ansvar og tidsfrister 
Eksaminanden har ansvaret for 

 rettidig aflevering af eksamensmateriale. 
Eksaminator har ansvaret for: 

 dokumentation og godkendelse af fremmødet hos den studerende 

 evt. udarbejdelse af eksamensformulering. 
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2. Pædagogiske fag 

Teoretisk Pædagogik, Psykologi og Undervisningslære (TPPU) 
 
 
 

Fagets læringsmål og indhold 
 
Læringsmål 
At den studerende ved afslutning af faget: 

 Har opnået grundlæggende viden om relevante pædagogiske, didaktiske og psykologiske teorier 

 Har kendskab til pædagogisk filosofi, begreber og metoder i historisk kontekst 

 Har opbygget viden om relevante pædagogiske, didaktiske og psykologiske teorier, og er i stand til at deltage i faglig 
samtale om pædagogiske emner 

 Kan reflektere over praksis og metodevalg i relation til diverse undervisnings- og formidlingssituationer 
 
Indhold 
Fagets formål søges opfyldt ved undervisning inden for områderne: 

 musikpædagogikkens udvikling 

 pædagogiske teorier 

 udviklingspsykologi 

 læringsteorier 

 musikdidaktik. 
 
Undervisnings- og arbejdsformer 
Holdundervisning. 
Samlæses på tværs af uddannelsesretninger. 
 
Tidsmæssig placering 
3.-6. semester. 
 
ECTS 
3.-4. semester: 2 ECTS 
5.-6. semester: 2 ECTS 
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2. Pædagogiske fag 

Teoretisk Pædagogik, Psykologi og Undervisningslære (TPPU) 
 
 
 

Eksamens- og prøvebestemmelser 
 
Attestfag 
Faget bestås ved fremmøde til mindst 80% af undervisningen. Ved utilstrækkelig deltagelse i undervisningen opnår den 
studerende ikke ECTS-point. ECTS-point kan dog opnås ved bestået eksamen. 
 
Eksamensindhold 
Eksamenskrav ved utilstrækkeligt fremmøde er en skriftlig opgave i fagets læringsmål stillet af underviseren. 
 
Eksamensmateriale 
Skriftlig opgave. 
 
Eksamensform 
Skriftlig eksamen 
 
Varighed og omfang 
Skriftlig opgave: 3-5 normalsider. 
 
Censur og bedømmelse 
Ved eksamen medvirker eksaminator og intern censor. 
Eksamen bedømmes med bestået/ikke bestået. 
 
Ansvar og tidsfrister 
Eksaminanden har ansvaret for 

 rettidig aflevering af eksamensmateriale. 
Eksaminator har ansvaret for: 

 dokumentation og godkendelse af fremmødet hos den studerende 

 evt. udarbejdelse af eksamensformulering. 
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3. Støttefag 

Auditiv analyse 
 
 
 

Undervisningens læringsmål og indhold 
 
Læringsmål 
At den studerende ved afslutning af faget: 

 har opnået forståelse af og viden om virkemidler i forskellige musikalske genrer 

 kan på kritisk vis analysere eksisterende elektroniske værker 

 kan formidle viden om et givent musikværk overfor både fagfæller og ikke-specialister. 
 
Indhold 
Fagets formål søges opfyldt ved undervisning inden for områderne: 

 praktiske færdigheder med udgangspunkt i eksisterende elektroniske værker, nye som gamle 

 gennemgang af relevant faglitteratur. 
 
Undervisnings- og arbejdsformer 
Solo- og holdundervisning. 
 
Tidsmæssig placering 
1.-2. semester. 
 
ECTS 
1.-2. semester: 12 ECTS 
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3. Støttefag 

Auditiv analyse 
 
 
 

Eksamens- og prøvebestemmelser 
 
Eksamen efter 2. semester 
 
Eksamensindhold 
Den studerende får før eksamen udleveret et elektronisk værk til aflytning. Eksamen er mundtlig, og består i, at den 
studerende præsenterer en analyse af det udleverede værk med udgangspunkt i de metoder, der er blevet arbejdet 
med i løbet af undervisningsforløbet. 
 
Eksamensform 
Mundtlig eksamen. 
 
Varighed og omfang 
Forberedelse: 2 timer. 
Mundtlig eksamen: 15 minutter. 
Samlet varighed (inkl. votering, sceneskift m.m.): 30 minutter. 
 
Censur og bedømmelse 
Ved prøven medvirker eksaminator og intern censor. 
Prøven bedømmes med en karakter efter 7-trins-skalaen. 
 
Ansvar og tidsfrister 
Eksaminator har ansvaret for: 

 rettidig udlevering (2 timer før eksamen) af eksamensmateriale. 
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3. Støttefag 

Almen musikteori 
 
 
 

Undervisningens læringsmål og indhold 
 
Læringsmål 
At den studerende ved afslutning af faget: 

 har opnået bred almen viden omkring musikkens teoretiske grundbegreber med udgangspunkt i den klassiske og 
rytmiske musiktradition 

 har opnået basal kendskab til musiknotation 

 kan formidle musikteoretiske udtryk og problemstillinger på en relevant måde for fagfæller. 
 
Indhold 
Fagets formål søges opfyldt ved undervisning inden for følgende områder: 

 elementær nodekundskab og rytmelære 

 elementær harmonilære 

 formlære 

 instrumentation 

 notationsformer 

 seriel kompositionsteknik. 
 
Der vil ligeledes blive stillet konkrete opgaver, hvor den studerende skal implementere specifikke kompositoriske 
teknikker i egne kunstneriske projekter.  
 
Undervisnings- og arbejdsformer 
Holdundervisning. 
 
Tidsmæssig placering 
1.-4. semester. 
 
ECTS 
1.-2. semester: 2 ECTS 
3.-4. semester: 2 ECTS 
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3. Støttefag 

Almen musikteori 
 
 
 

Eksamens- og prøvebestemmelser 
 
Attestfag  
Faget bestås ved fremmøde til mindst 80% af undervisningen. Ved utilstrækkelig deltagelse i undervisningen opnår den 
studerende ikke ECTS-point. ECTS-point kan dog opnås ved bestået eksamen. 
 
Eksamensindhold 
Eksamenskrav ved utilstrækkeligt fremmøde er en skriftlig opgave i fagets læringsmål stillet af underviseren. 
 
Eksamensmateriale 
Skriftlig opgave. 
 
Eksamensform 
Skriftlig eksamen. 
 
Varighed og omfang 
Skriftlig opgave: 2-4 normalsider. 
Samlet varighed (inkl. votering, sceneskift m.m.): max. 30 minutter. 
 
Censur og bedømmelse 
Ved eksamen medvirker eksaminator og intern censor. 
Eksamen bedømmes med bestået/ikke bestået. 
 
Ansvar og tidsfrister 
Eksaminanden har ansvaret for: 

 rettidig aflevering af eksamensmateriale. 
Eksaminator har ansvaret for: 

 dokumentation og godkendelse af fremmødet hos den studerende 

 evt. udarbejdelse af eksamensopgave. 
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3. Støttefag 

Den elektroniske musiks historie 
 
 
 

Undervisningens læringsmål og indhold 
 
Læringsmål 
At den studerende ved afslutning af faget: 

 har grundlæggende viden om den elektroniske musiks historie 

 har indsigt i den elektroniske musiks teknologiske udvikling 

 har opnået forståelse af og viden om forskellige musikalske genrer 

 har viden om æstetiske og stilistiske begreber inden for det 20. og 21. århundredes musikhistorie 

 kan opsøge og indsamle relevante informationer indenfor faget 

 kan formidle musikhistorisk viden mundtligt 

 kan lave musikhistorisk perspektivering af egne kunstneriske projekter. 
 
Indhold 
Fagets formål søges opfyldt ved undervisning inden for følgende områder: 

 gennemgang af den elektroniske musiks historie fra starten af 1900-tallet og frem til i dag 

 analyser af repræsentative værker fra udvalgte stilperioder 

 fokusering på fremtrædende komponister og lydkunstnere. 
 
Desuden undersøges den musikteknologiske udvikling og de nye instrumenter og æstetik, den førte med sig. 
 
Undervisnings- og arbejdsformer 
Holdundervisning. 
 
Tidsmæssig placering 
1.-6. semester. 
 
ECTS 
1.-2. semester: 2 ECTS 
3.-4. semester: 2 ECTS 
5.-6.  semester: 2 ECTS 
 
 
 
 
  



BA/studieordning/SDMK Esbjerg 
ELEKTRONISK MUSIK OG LYDKUNST 
Bind II 

Indstillet af studienævnet den 15-09.2014     Side 31 af 39 
Godkendt af skolerådet den 18-09.2014 
SENEST REVIDERET juli 2022 

3. Støttefag 

Den elektroniske musiks historie 
 
 
 

Eksamens- og prøvebestemmelser 
 
Eksamen efter 6. semester 
 
Eksamensindhold 
Eksaminanden laver en mundtlig præsentation af en musikhistorisk perspektivering af et eller flere af eksaminandens 
egne kunstneriske projekter. Præsentationen kan indeholde musik-, lyd- og videoeksempler i uddrag.  
 
Eksamensmateriale 
--- 
 
Eksamensform 
Mundtlig eksamen. 
 
Varighed og omfang 
Selve eksamen: 30 minutter 
Samlet varighed (inkl. votering, sceneskift m.m.): max. 45 minutter. 
 
Censur og bedømmelse 
Ved eksamen medvirker eksaminator (underviseren) og intern censor. 
Eksamen bedømmes med en karakter efter 7-trins-skalaen. 
 
Ansvar og tidsfrister 
--- 
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3. Støttefag 

Digital Kultur 
 
 
 

Undervisningens læringsmål og indhold 
 
Læringsmål 
At den studerende ved afslutning af faget: 

 formår at analysere centrale kunstneriske og kulturelle fænomener i den digitale kultur og reflektere over disse. 

 har opnået indsigt i kunstneriske praksisformer, som inddrager og reflekterer over teknologiens rolle i kunstnerisk 
praksis – både hvordan ny teknologi åbner for tværmediale og tværæstetiske genrefænomener og hvordan 
teknologien kan være udgangspunkt for dannelsen af nye æstetiske strategier og møder mellem publikum og værk. 

 Formår at reflektere over sin egen praksis i lyset af aktuelle tendenser i samtidskunsten og –musikken. 
 
Indhold 
Fagets formål søges opfyldt ved undervisning inden for områderne: 

 teknologiens rolle i forskellige kunstgenrer i samtidskunsten 

 centrale teoretiske og kunstneriske positioner i det 20. og 21. århundrede.  
 
Undervisnings- og arbejdsformer 
Undervisningen foregår som gruppeundervisning (alle årgange) og er bygget op over følgende forløb: 

 forelæsning 

 praktiske opgaver 

 præsentation 

 diskussion 

 evaluering. 
 
Tidsmæssig placering 
1.-6. semester. 
 
ECTS 
1.-2. semester: 2 ECTS 
3.-4. semester: 2 ECTS 
5.-6. semester: 1 ECTS 
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3. Støttefag 

Digital kultur 
 
 
 

Eksamens- og prøvebestemmelser 
 
Attestfag  
Faget bestås ved fremmøde til mindst 80% af undervisningen. Ved utilstrækkelig deltagelse i undervisningen opnår den 
studerende ikke ECTS-point. ECTS-point kan dog opnås ved bestået eksamen. 
 
Eksamensindhold 
Eksamenskrav ved utilstrækkeligt fremmøde er en skriftlig opgave i fagets læringsmål stillet af underviseren. 
 
Eksamensmateriale 
Skriftlig opgave. 
 
Eksamensform 
Skriftlig eksamen. 
 
Varighed og omfang 
Skriftlig opgave: 5-7 normalsider. 
Samlet varighed (inkl. votering, sceneskift m.m.): max. 30 minutter. 
 
Censur og bedømmelse 
Ved eksamen medvirker eksaminator og intern censor. 
Eksamen bedømmes med bestået/ikke bestået. 
 
Ansvar og tidsfrister 
Eksaminanden har ansvaret for: 

 rettidig aflevering af eksamensmateriale. 
Eksaminator har ansvaret for: 

 dokumentation og godkendelse af fremmødet hos den studerende 

 evt. udarbejdelse af eksamensopgave. 
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3. Støttefag 

Projekt design 
 
 
 

Undervisningens læringsmål og indhold 
 
Læringsmål 
At den studerende ved afslutning af faget: 

 kan skabe og tilrettelægge sit eget arbejdsliv og sin karriere 

 kan lede et projekt professionelt fra start til slut 

 kan udvikle, planlægge, gennemføre og afvikle både egne projekter og tværinstitutionelle samarbejder, hvor 
musik/lydkunst bruges i mødet med andre institutioner, organisationer og/eller virksomheder 

 kan præsentere og formidle sit projekt til andre mundtligt og skriftligt 

 skal som projektleder være i stand til at skabe et godt og frugtbart samarbejdsklima 

 kan skabe værdi af sine projekter og ideer som led i sit arbejdsliv 

 kan udarbejde pressemateriale og præsentationer af sine værker. 
 
Indhold 
Fagets formål søges opfyldt ved undervisning inden for områderne: 

 projektledelse 

 karriere. 
 
Den studerende får indsigt i at skabe, producere og tilrettelægge kunstneriske projekter i praksis som led i sin 
uddannelse som skabende kunstner. Det gælder både egne projekter og tværinstitutionelle koblinger mellem 
musik/lydkunst og organisationer, virksomheder og andre institutioner. Formålet er at forberede den studerende på at 
skabe og tilrettelægge et arbejdsliv og en karriere efter uddannelsesforløbet. 
 
Undervisnings- og arbejdsformer 
Solo- og holdundervisning. 
 
Tidsmæssig placering 
1.-6. semester. 
 
ECTS 
1.-2. semester: 4 ECTS 
3.-4. semester: 6 ECTS 
5.-6. semester: 2 ECTS 
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3. Støttefag 

Projekt design 
 
 
 

Eksamens- og prøvebestemmelser 
 
Attestfag  
Faget bestås ved fremmøde til mindst 80% af undervisningen. Ved utilstrækkelig deltagelse i undervisningen opnår den 
studerende ikke ECTS-point. ECTS-point kan dog opnås ved bestået eksamen. 
 
Eksamensindhold 
Eksamenskrav ved utilstrækkeligt fremmøde er en skriftlig opgave i fagets læringsmål stillet af underviseren. 
 
Eksamensmateriale 
Skriftlig opgave. 
 
Eksamensform 
Skriftlig eksamen. 
 
Varighed og omfang 
Skriftlig opgave: 4-6 normalsider. 
Samlet varighed (inkl. votering, sceneskift m.m.): max. 30 minutter. 
 
Censur og bedømmelse 
Ved eksamen medvirker eksaminator og intern censor. 
Eksamen bedømmes med bestået/ikke bestået. 
 
Ansvar og tidsfrister 
Eksaminanden har ansvaret for: 

 rettidig aflevering af eksamensmateriale. 
Eksaminator har ansvaret for: 

 dokumentation og godkendelse af fremmødet hos den studerende 

 evt. udarbejdelse af eksamensopgave. 
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3. Støttefag 

Entreprenørskab 
 
 
 

Fagets læringsmål, indhold og eksamensbestemmelser 
 
Læringsmål 
At den studerende ved afslutning af faget: 
Har tilegnet sig viden og færdigheder, der styrker evnen til at skabe og håndtere en karriere som udøvende musiker og 
underviser, herunder: 

 planlægger og gennemfører mindre projekter i samarbejde med andre 

 forholder sig reflekterende til sin håndværksmæssige og kunstneriske faglighed og dertilhørende karrieremuligheder 

 bliver opmærksom på eksisterende og nye muligheder for at bringe eget musikerskab i spil 

 omformer idéer til målrettede aktiviteter. 
 
Indhold 
Fagets formål søges opfyldt ved både teoretisk og praktisk undervisning inden for områderne: 

 karrieremuligheder som udøver og underviser 

 selvledelse og projektledelse 

 kommunikation (CV skrivning, ansøgninger, PR og brug af sociale medier). 
 
Undervisnings- og arbejdsformer 
Holdundervisning. 
Samlæses på tværs af uddannelsesretninger. 
 
Tidsmæssig placering 
5.-6. semester. 
 
ECTS 
5.-6. semester: 2 ECTS 
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3. Støttefag 

Entreprenørskab 
 
 
 

Eksamens- og prøvebestemmelser 
 
Attestfag  
Faget bestås ved fremmøde til mindst 80% af undervisningen. Ved utilstrækkelig deltagelse i undervisningen opnår den 
studerende ikke ECTS-point. ECTS-point kan dog opnås ved bestået eksamen. 
 
Eksamensindhold 
Eksamenskrav ved utilstrækkeligt fremmøde er en skriftlig opgave i fagets læringsmål stillet af underviseren. 
 
Eksamensmateriale 
Skriftlig opgave. 
 
Eksamensform 
Skriftlig eksamen. 
 
Varighed og omfang 
Skriftlig opgave: 3-5 normalsider. 
Samlet varighed (inkl. votering, sceneskift m.m.): max. 30 minutter. 
 
Censur og bedømmelse 
Ved eksamen medvirker eksaminator og intern censor. 
Eksamen bedømmes med bestået/ikke bestået. 
 
Ansvar og tidsfrister 
Eksaminanden har ansvaret for: 

 rettidig aflevering af eksamensmateriale. 
Eksaminator har ansvaret for: 

 dokumentation og godkendelse af fremmødet hos den studerende 

 evt. udarbejdelse af eksamensopgave. 
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4. Valgfag 

Valgfag 
 
 
 

Fagets læringsmål og indhold 
 
Læringsmål 
At den studerende ved afslutning af faget har opnået indsigt i et selvvalgt emne. 
 
Indhold 
Fagets formål søges opfyldt gennem undervisning inden for fagområder, omfattet af bachelorstudieordningen og/eller 
gennem et af fagene beskrevet i valgfagskataloget. 
Undervisningen tilrettelægges i samråd med undervisere tilknyttet konservatoriet og forestås normalt af disse. 
Valgfaget kan ikke overføres til hovedfaget og kan kun i særlige tilfælde efter koordinators/studieleders godkendelse 
læses af hovedfagslæreren. 
 
Undervisnings- og arbejdsformer 
Solo- eller holdundervisning. 
 
Tidsmæssig placering 
5.-6. semester. 
 
ECTS 
5.-6. semester: 1 ECTS 
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4. Valgfag 

Valgfag 
 
 
 

Eksamens- og prøvebestemmelser 
 
Attestfag 
Faget bestås ved fremmøde til mindst 80% af undervisningen. Ved utilstrækkelig deltagelse i undervisningen opnår den 
studerende ikke ECTS-point. ECTS-point kan dog opnås ved bestået eksamen. 
 
Eksamensindhold 
Eksamenskrav ved utilstrækkeligt fremmøde er en skriftlig eller mundtlig opgave i fagets læringsmål stillet af 
underviseren. 
 
Eksamensmateriale 
Afgøres af underviseren. 
 
Eksamensform 
Mundtlig eller skriftlig eksamen efter underviserens valg. 
 
Varighed og omfang 
Afgøres af underviseren. 
 
Censur og bedømmelse 
Ved eksamen medvirker eksaminator og intern censor. 
Eksamen bedømmes med bestået/ikke bestået. 
 
Ansvar og tidsfrister 
Eksaminanden har, i tilfælde af skriftlig opgave, ansvaret for: 

 rettidig aflevering af eksamensmateriale. 
Eksaminator har ansvaret for: 

 dokumentation og godkendelse af fremmødet hos den studerende 

 evt. udarbejdelse af eksamensmateriale. 
 
 
 


