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	  Akustik	  
Ämneslärarutbildning	  Gy,	  Ämne	  2	  	  

Inplacering	  i	  kurs Digitalt skapande 1,2 Kurskod:LAMF59, LAMF69,  

Termin 5,6 

Beslutad	  av	  UN	  den 2014-06-11 

Mål	  	  
Efter	  termin	  5	  skall	  den	  studerande	  	  
• ha	  utvecklat	  förmågan	  att	  förutspå	  akustiska	  förlopp	  (efterklangstid,	  

rumsresonans,	  m.m.)	  
• med	  enkla	  medel	  kunna	  skapa	  en	  balanserad	  lyssningsplats	  för	  mix	  
• kunna	  arbeta	  kreativt	  med	  stöd	  av	  grundläggande	  akustiska	  principer	  
• visa	  förståelse	  för	  grundläggande	  akustiska	  begrepp	  
• visa	  förståelse	  för	  skillnaden	  mellan	  hur	  mikrofoner	  och	  den	  mänskliga	  hörseln	  

uppfattar	  ljud	  
	  
Efter	  termin	  6	  skall	  den	  studerande	  	  
• visa	  utvecklad	  förståelse	  för	  akustiska	  förlopp	  

	  

Kursinnehåll	  
• Repetition	  av	  de	  grundläggande	  akustiska	  begrepp	  som	  introducerades	  i	  åk	  1	  	  
• Akustiklaborationer:	  Doppler	  effekt,	  lyssningsplats,	  överhörning,	  stående	  vågor,	  

noder/antinoder,	  efterklangstid,	  frekvenskurva	  i	  olika	  rum.	  	  



	  

Undervisning	  och	  examination	  

Betyg	  
Vid	  bedömning	  används	  något	  av	  betygen	  Godkänd	  eller	  Underkänd.	  	  

Litteratur	  och	  övriga	  läromedel	  

Delkursutvärdering	  
Delkursen	  utvärderas	  formativt	  och	  till	  vissa	  delar	  summativt	  vid	  kursens	  slut.	  
Övergripande	  frågor	  kring	  mål,	  kursinnehåll,	  samarbets-‐	  och	  undervisningsformer	  bör	  
vara	  centrala.	  Viktiga	  synpunkter	  och	  erfarenheter	  från	  delkursutvärderingar	  ska	  tas	  
upp	  i	  kursutvärderingen.	  Erfarenheter	  och	  synpunkter	  från	  utvärderingen	  ska	  beaktas	  
och	  följas	  upp	  i	  nästa	  års	  kurs.	  

Bild	  och	  grafik	  
Ämneslärarutbildning	  Gy,	  Ämne	  2	  	  

Inplacering	  i	  kurs Digitalt skapande 3 Kurskod: LAMF79 

Termin 7 

Beslutad	  av	  UN	  den 2014-06-11 

Mål	  
Efter	  termin	  7	  skall	  den	  studerande:	  
• ha	  utvecklat	  förståelse	  för	  kopplingen	  och	  kommunikationen	  mellan	  

musikproduktion,	  visuella	  medier	  och	  en	  tänkt	  målgrupp	  (publik).	  
• visa	  färdigheter	  i	  att	  publicera	  musik	  och	  videomaterial	  via	  webb	  och	  sociala	  

medier.	  
• visa	  grundläggande	  färdigheter	  i	  att	  arbeta	  med	  grafisk	  formgivning	  i	  form	  av	  

trycksaker	  och	  webbsidor.	  
• visa	  grundläggande	  färdigheter	  inom	  kamera-‐/fototeknik.	  

	  

Kursinnehåll	  
• Stillbildsfotografering	  med	  systemkamera	  samt	  fotoredigering	  via	  digital	  

programvara.	  
• Ljussättning.	  
• Arbete	  med	  grafisk	  formgivning,	  trycksaker	  och	  webbsidor,	  via	  digital	  

programvara.	  
• Publicering	  och	  marknadsföring	  av	  musik	  och	  musikvideo	  via	  webbsida	  och	  

sociala	  medier.	  



Undervisning	  och	  examination	  
Undervisning	  genomförs	  i	  projektform	  

Betyg	  
Vid	  bedömning	  används	  något	  av	  betygen	  Godkänd	  eller	  Underkänd.	  	  

Litteratur	  och	  övriga	  läromedel	  

Delkursutvärdering	  
Delkursen	  utvärderas	  formativt	  och	  till	  vissa	  delar	  summativt	  vid	  kursens	  slut.	  
Övergripande	  frågor	  kring	  mål,	  kursinnehåll,	  samarbets-‐	  och	  undervisningsformer	  bör	  
vara	  centrala.	  Viktiga	  synpunkter	  och	  erfarenheter	  från	  delkursutvärderingar	  ska	  tas	  
upp	  i	  kursutvärderingen.	  Erfarenheter	  och	  synpunkter	  från	  utvärderingen	  ska	  beaktas	  
och	  följas	  upp	  i	  nästa	  års	  kurs.	  

DAW	  Sequenser	  
Ämneslärarutbildning	  Gy,	  Ämne	  2	  	  

Inplacering	  i	  kurs Digitalt skapande 1,2 Kurskod:LAMF59, LAMF69,  

Termin 5,6 

Beslutad	  av	  UN	  den 2014-06-11 

Mål	  	  
Efter	  termin	  5	  skall	  den	  studerande	  	  
• visa	  kunskaper	  och	  praktiska	  färdigheter	  i	  att	  använda	  DAW	  
• kunna	  hantera	  de	  vanligaste	  verktygen	  vid	  editering	  av	  MIDI	  och	  audio	  
• kunna	  hantera	  de	  vanligaste	  verktygen	  vid	  mixning	  
• kunna	  exportera	  och	  importera	  de	  vanligaste	  filformaten	  

	  
Efter	  termin	  6	  skall	  den	  studerande	  	  
• visa	  fördjupade	  kunskaper	  och	  praktiska	  färdigheter	  i	  att	  använda	  DAW	  

Kursinnehåll	  
• MIDI	  inspelning	  &	  redigering	  
• audio	  inspelning	  &	  redigering	  
• DAW-‐verktyg	  såsom	  flex,	  beatmapping,	  grooves,	  sidechain	  
• mixteknik	  
• filhantering	  -‐	  import,	  export	  

	  



Undervisning	  och	  examination	  

Betyg	  
Vid	  bedömning	  används	  något	  av	  betygen	  Godkänd	  eller	  Underkänd.	  	  

Litteratur	  och	  övriga	  läromedel	  

Delkursutvärdering	  
Delkursen	  utvärderas	  formativt	  och	  till	  vissa	  delar	  summativt	  vid	  kursens	  slut.	  
Övergripande	  frågor	  kring	  mål,	  kursinnehåll,	  samarbets-‐	  och	  undervisningsformer	  bör	  
vara	  centrala.	  Viktiga	  synpunkter	  och	  erfarenheter	  från	  delkursutvärderingar	  ska	  tas	  
upp	  i	  kursutvärderingen.	  Erfarenheter	  och	  synpunkter	  från	  utvärderingen	  ska	  beaktas	  
och	  följas	  upp	  i	  nästa	  års	  kurs.	  
	  
	  

Musikproduktion	  och	  arrangering	  
Ämneslärarutbildning	  Gy,	  Ämne	  2	  	  

Inplacering	  i	  kurs Digitalt skapande 1,2,3 
Kurskod:LAMF59, LAMF69, 
LAMF79 

Termin 5,6,7 

Beslutad	  av	  UN	  den 2014-06-11 

Mål	  	  
Efter	  termin	  5	  skall	  den	  studerande	  	  
• visa	  färdigheter	  att	  skapa	  en	  enkel	  musikproduktion	  inom	  nutida	  genrer	  	  
• visa	  färdigheter	  att	  genomföra	  en	  musikproduktion	  med	  endast	  akustiska	  

instrument	  
• ha	  deltagit	  aktivt	  i	  diskussioner	  om	  musikproduktion	  
• ha	  deltagit	  aktivt	  i	  samarbeten	  med	  olika	  musikergrupper/medproducenter	  
• genom	  aktivt	  deltagande	  i	  diskussioner	  visa	  förmåga	  att	  lyssna	  analytiskt	  på	  

ljudproduktioner	  
	  

Efter	  termin	  6	  skall	  den	  studerande	  	  
• genomföra	  en	  mulitkanals-‐	  liveinspelning	  samt	  mixa	  den	  i	  studiomiljö	  
• genomföra	  ljudläggning	  av,	  samt	  musikkomposition	  till	  en	  ljudsaga	  
• visa	  färdighet	  att	  genomföra	  ett	  eget	  inspelningsprojekt	  ifrån	  idé	  till	  färdig	  

produktion	  
• visa	  förståelse	  för	  olika	  val	  i	  en	  musikproduktion	  

	  
Efter	  termin	  7	  skall	  den	  studerande	  	  



• skriva	  och	  arrangera	  musik	  till	  en	  tänkt	  artist	  utifrån	  en	  given	  text,	  samt	  
genomföra	  en	  demoinspelning	  av	  denna	  

• visa	  färdigheter	  i	  samplingstekniker	  
	  

Kursinnehåll	  
• Digital	  musikproduktion	  inriktning	  House/Dance	  
• Akustisk	  musikproduktion	  inriktning	  unplugged	  
• Inspelningsprojekt	  inriktning	  Live	  med	  blandade	  genre-‐studenter	  
• Digital	  musik/ljudproduktion	  inriktning	  ljudsaga	  
• Musikproduktion	  eget	  projekt	  
• Songwriterprojekt	  	  
• Samplingsprojekt	  

	  
	  

Undervisning	  och	  examination	  
Inspelningsprojekt,	  prov	  

Betyg	  
Vid	  bedömning	  används	  något	  av	  betygen	  Godkänd	  eller	  Underkänd.	  	  

Litteratur	  och	  övriga	  läromedel	  

Delkursutvärdering	  
Delkursen	  utvärderas	  formativt	  och	  till	  vissa	  delar	  summativt	  vid	  kursens	  slut.	  
Övergripande	  frågor	  kring	  mål,	  kursinnehåll,	  samarbets-‐	  och	  undervisningsformer	  bör	  
vara	  centrala.	  Viktiga	  synpunkter	  och	  erfarenheter	  från	  delkursutvärderingar	  ska	  tas	  
upp	  i	  kursutvärderingen.	  Erfarenheter	  och	  synpunkter	  från	  utvärderingen	  ska	  beaktas	  
och	  följas	  upp	  i	  nästa	  års	  kurs.	  

Studioteknik	  
Ämneslärarutbildning	  Gy,	  Ämne	  2	  	  

Inplacering	  i	  kurs Digitalt skapande 1,2,3 
Kurskod:LAMF59, LAMF69, 
LAMF79  

Termin 5,6,7 

Beslutad	  av	  UN	  den 2014-06-11 

Mål	  	  
Efter	  termin	  5	  skall	  den	  studerande	  	  
• visa	  grundläggande	  kunskaper	  och	  praktiska	  färdigheter	  i	  att	  använda	  mikrofoner	  

vid	  studioinspelning	  



• visa	  grundläggande	  kunskaper	  och	  färdigheter	  i	  att	  använda	  modern	  
musikteknologi	  	  

• kunna	  skapa	  individuell	  medhörning	  vid	  inspelning	  av	  en	  ensemble	  
• kunna	  hantera	  de	  vanligaste	  verktygen	  vid	  mixning	  i	  olika	  genrer	  

	  
Efter	  termin	  6	  skall	  den	  studerande	  	  
• visa	  goda	  kunskaper	  och	  praktiska	  färdigheter	  i	  att	  använda	  mikrofoner	  vid	  

studioinspelning	  
• visa	  goda	  kunskaper	  och	  färdigheter	  i	  att	  använda	  modern	  musikteknologi	  	  
• visa	  goda	  kunskaper	  vid	  mixning	  av	  olika	  musikgenrer	  

	  
Efter	  termin	  7	  skall	  den	  studerande	  	  
• kunna	  hantera	  mixerbord,	  både	  i	  den	  analoga	  och	  den	  digitala	  domänen	  
• visa	  grundläggande	  förståelse	  för	  mastrings-‐processer	  

	  

Kursinnehåll	  
• mikrofontyper,	  konstruktioner	  och	  karaktärer	  
• genomgång	  av	  aktuell	  inspelningsutrustning	  
• praktiska	  inspelningsövningar	  av	  instrument,	  sång	  och	  ensemble	  
• mixteknik	  i	  olika	  musikgenrer	  
• praktisk	  träning	  i	  mixning	  och	  audioexport	  
• mastring	  

Undervisning	  och	  examination	  

Betyg	  
Vid	  bedömning	  används	  något	  av	  betygen	  Godkänd	  eller	  Underkänd.	  	  

Litteratur	  och	  övriga	  läromedel	  

Delkursutvärdering	  
Delkursen	  utvärderas	  formativt	  och	  till	  vissa	  delar	  summativt	  vid	  kursens	  slut.	  
Övergripande	  frågor	  kring	  mål,	  kursinnehåll,	  samarbets-‐	  och	  undervisningsformer	  bör	  
vara	  centrala.	  Viktiga	  synpunkter	  och	  erfarenheter	  från	  delkursutvärderingar	  ska	  tas	  
upp	  i	  kursutvärderingen.	  Erfarenheter	  och	  synpunkter	  från	  utvärderingen	  ska	  beaktas	  
och	  följas	  upp	  i	  nästa	  års	  kurs.	  
	  
	  
	  



Visuell	  produktion	  
Ämneslärarutbildning	  Gy,	  Ämne	  2	  	  

Inplacering	  i	  kurs Digitalt skapande 3 Kurskod: LAMF79 

Termin 7 

Beslutad	  av	  UN	  den 2014-06-11 

Mål	  	  
Efter	  termin	  7	  skall	  den	  studerande:	  
• �kunna	  skapa	  en	  musikvideo	  utifrån	  det	  musikaliska	  innehållet	  i	  en	  befintlig	  

musikproduktion.	  
• ha	  utvecklat	  förståelse	  för	  kopplingen	  och	  kommunikationen	  mellan	  

musikproduktion,	  rörligt	  visuellt	  media	  och	  en	  tänkt	  målgrupp	  (publik).	  
• visa	  grundläggande	  färdigheter	  inom	  kamera-‐/filmteknik.	  

Kursinnehåll	  
• Videofilmning	  med	  systemkamera/videokamera	  samt	  videoredigering	  via	  digital	  

programvara.	  
• Genomgång	  av	  teknisk	  utrustning.	  
• Ljussättning.	  
• Genomgång	  av	  olika	  stilar	  och	  uttryckssätt	  inom	  musikvideons	  relativt	  korta	  

historia	  

Undervisning	  och	  examination	  
Undervisningen	  bedrivs	  i	  projektform	  

Betyg	  
Vid	  bedömning	  används	  något	  av	  betygen	  Godkänd	  eller	  Underkänd.	  	  

Litteratur	  och	  övriga	  läromedel	  

Delkursutvärdering	  
Delkursen	  utvärderas	  formativt	  och	  till	  vissa	  delar	  summativt	  vid	  kursens	  slut.	  
Övergripande	  frågor	  kring	  mål,	  kursinnehåll,	  samarbets-‐	  och	  undervisningsformer	  bör	  
vara	  centrala.	  Viktiga	  synpunkter	  och	  erfarenheter	  från	  delkursutvärderingar	  ska	  tas	  
upp	  i	  kursutvärderingen.	  Erfarenheter	  och	  synpunkter	  från	  utvärderingen	  ska	  beaktas	  
och	  följas	  upp	  i	  nästa	  års	  kurs.	  
	  
	  


