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Akustik	  
Ämneslärarutbildning	  Gy,	  Ämne	  2	  	  

Inplacering	  i	  kurs Musikproduktion 1 Kurskod:LAMF58 

Termin 5 

Beslutad	  av	  UN	  den 2014-06-11 

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

m.m.)	  
• Kunna	  skapa	  med	  enkla	  medel	  en	  balanserad	  lyssningsplats	  för	  mix	  
• Kunna	  arbeta	  kreativt	  med	  stöd	  av	  grundläggande	  akustiska	  principer	  
• Visa	  förståelse	  för	  grundläggande	  akustiska	  begrepp	  
• Visa	  förståelse	  för	  skillander	  mellan	  hur	  mikrofoner	  och	  den	  mänskliga	  hörseln	  

uppfattar	  ljud	  

Kursinnehåll	  
Repetition	  av	  grundläggande	  akustiska	  begrepp.	  Akustiklaborationer:	  Doppler	  effekt,	  
lyssningsplats,	  överhörning,	  stående	  vågor,	  noder/antinoder,	  efterklangstid,	  
frekvenskurva	  i	  olika	  rum.	  	  



Undervisning	  och	  examination	  
Föreläsning,	  laboration,	  handledning,	  faktainsamling,	  casestudies,	  prov	  och	  redovisning	  

Betyg	  
Vid	  bedömning	  används	  något	  av	  betygen	  Godkänd	  eller	  Underkänd.	  	  

Litteratur	  och	  övriga	  läromedel	  
Ingen	  specifik	  litteratur	  används	  då	  studenterna	  har	  i	  uppgift	  att	  söka	  information	  till	  
givna	  uppgifter.	  	  

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.	  

	  

Analys	  
Ämneslärarutbildning	  Gy,	  Ämne	  2	  	  

Inplacering	  i	  kurs Musikproduktion 1,2,3 
Kurskod:LAMF58, LAMF68, 
LAMF78 

Termin 5,6,7 

Beslutad	  av	  UN	  den 2014-06-11 

Mål	  	  
Efter	  termin	  5	  skall	  den	  studerande	  	  
• Visa	  förmåga	  att	  lyssna	  analytiskt	  på	  ljudproduktioner	  
• Visa	  förmåga	  att	  ”planka”	  en	  översiktsbild	  av	  en	  musikproduktion	  	  
• Visa	  förmåga	  att	  ”planka”	  delar	  av	  ett	  ljudlandskap	  
• Visa	  förmåga	  at	  urskilja	  olika	  instruments	  stämmor	  i	  en	  färdig	  musikproduktion	  
• Visa	  förmåga	  att	  urskilja	  frekvensinnehåll	  på	  olika	  stämmor	  i	  en	  färdig	  

musikproduktion	  
• Visa	  färdighet	  att	  beskriva	  hur	  olika	  delar	  låter	  i	  en	  musikproduktion	  och	  kunna	  

ge	  möjliga	  förklaringar	  till	  hur	  ljudet	  skapats.	  
• Kunna	  delta	  i	  diskussioner	  om	  ljud,	  arrangering,	  orkestrering	  och	  

musikproduktion	  
	  
Efter	  termin	  6	  skall	  den	  studerande	  	  



• Visa	  färdigheter	  i	  att	  lyssna	  analytiskt	  på	  ljudproduktioner	  inom	  flera	  genres	  och	  
ge	  förklaringsmodeller	  på	  hur	  produktionen	  skapats	  

• Visa	  färdigheter	  att	  ”planka”	  musikproduktioner	  och	  visa	  exempel	  på	  hur	  de	  är	  
uppbyggda	  	  

• Visa	  färdighet	  att	  beskriva	  ljud	  i	  en	  musikproduktion	  
• Visa	  förmåga	  att	  urskilja	  mindre	  uppenbara	  delar	  i	  en	  färdig	  musikproduktion	  
• Visa	  förmåga	  att	  urskilja	  frekvensinnehåll,	  dynamikomfång	  på	  olika	  stämmor	  i	  en	  

färdig	  musikproduktion	  och	  kunna	  föreslå	  troliga	  produktionstekniker	  som	  ligger	  
bakom	  det	  färdiga	  materialet	  
	  

Efter	  termin	  7	  skall	  den	  studerande	  	  
• Visa	  sin	  förmåga	  att	  urskilja	  tendenser	  inom	  olika	  genre,	  gällande	  ljudideal	  och	  

ljudideal	  genom	  tiderna	  och	  kunna	  ge	  förklaringsmodeller	  på	  hur	  dessa	  kan	  
återskapas	  och	  ge	  förslag	  på	  möjliga	  utvecklingsmöjligheter.	  	  

• Visa	  genom	  delaktighet	  i	  diskussioner	  om	  ljud,	  arrangering,	  orkestrering	  och	  
musikproduktion	  sin	  förmåga	  att	  urskilja	  detaljer	  och	  deras	  uppkomst	  i	  en	  
musikproduktion	  

Kursinnehåll	  
Musiklyssning,	  gemensamma	  projektredovisningar	  med	  analys	  och	  samtal	  med	  
producent,	  genomgång	  av	  mulikanalsinspelningar,	  partiturläsning,	  föreläsningar	  av	  
externa	  genrespecialister	  

Undervisning	  och	  examination	  
Föreläsning,	  diskussion,	  handledning,	  övningsexempel	  och	  redovisning	  

Betyg	  
Vid	  bedömning	  används	  något	  av	  betygen	  Godkänd	  eller	  Underkänd.	  	  

Litteratur	  och	  övriga	  läromedel	  
Ingen	  specifik	  litteratur	  används	  

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 Musikproduktion,3 Kurskod: LAMF78 

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 Musikproduktion 1,2,3 
Kurskod:LAMF58, LAMF68, 
LAMF78 

Termin 5,6,7 

Beslutad	  av	  UN	  den 2014-06-11 

Mål	  	  
Efter	  termin	  5	  skall	  den	  studerande	  	  
• visa	  kunskaper	  och	  praktiska	  färdigheter	  i	  att	  använda	  sequencer	  
• 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	  sequencer	  
• kunna	  hantera	  avancerade	  verktyg	  vid	  editering	  av	  MIDI	  och	  audio	  
• kunna	  hantera	  avancerade	  verktyg	  vid	  mixning	  

	  
Efter	  termin	  7	  skall	  den	  studerande	  	  
• kunna	  hantera	  samplers	  och	  virtuella	  instrument	  
	  

Kursinnehåll	  
• Minst	  2	  olika	  DAW-‐program	  
• MIDI	  inspelning	  &	  redigering	  
• audio	  inspelning	  &	  redigering	  
• mixteknik	  
• filhantering	  -‐	  import,	  export	  

Undervisning	  och	  examination	  
Föreläsning,	  handledning	  

Betyg	  
Vid	  bedömning	  används	  något	  av	  betygen	  Godkänd	  eller	  Underkänd.	  	  

Litteratur	  och	  övriga	  läromedel	  
Programmens	  instruktionsböcker	  

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.	  

	  

Liveljud	  
Ämneslärarutbildning	  Gy,	  Ämne	  2	  	  

Inplacering	  i	  kurs Musikproduktion 1,2 Kurskod:LAMF58, LAMF68  

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	  PA-‐anläggningar	  vid	  

konsert	  
• kunna	  hantera	  både	  analoga	  och	  digitala	  mixerbord	  
• kunna	  skapa	  individuell	  medhörning	  vid	  konsert	  med	  ensemble	  
• ha	  kunskap	  om	  gällande	  regler	  för	  ljudnivåer	  vid	  konserter	  

	  

Efter	  termin	  6	  skall	  den	  studerande	  	  
• visa	  självständighet	  i	  rollen	  som	  ljudtekniker	  
• visa	  goda	  kunskaper	  i	  att	  mixa	  musik	  live	  

	  

Kursinnehåll	  
• PA-‐teknik	  
• Analoga	  mixerbord	  
• Digitala	  mixerbord	  
• Monitormix/medhörning	  
• Akustik	  
• Ljudteknikerns	  roll	  

Undervisning	  och	  examination	  
Gruppundervisning	  med	  ca	  8	  studerande	  per	  grupp.	  Examination	  sker	  fortlöpande	  i	  
samband	  med	  undervisningen.	  Delar	  av	  undervisningen	  sker	  praktiskt	  i	  samband	  med	  
konsert	  under	  kvällstid.	  



Betyg	  
Vid	  bedömning	  används	  något	  av	  betygen	  Godkänd	  eller	  Underkänd.	  	  

Litteratur	  och	  övriga	  läromedel	  
Det	  finns	  ingen	  specifik	  kurslitteratur	  för	  denna	  kurs	  

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.	  
	  
	  
	  
	  

Musikbranschen	  
Ämneslärarutbildning	  Gy,	  Ämne	  2	  	  

Inplacering	  i	  kurs Musikproduktion 1,2,3 
Kurskod:LAMF58, LAMF68, 
LAMF78 

Termin 5,6,7 

Beslutad	  av	  UN	  den 2014-06-11 

Mål	  	  
Efter	  termin	  5	  skall	  den	  studerande	  	  
• Ha	  grundläggande	  förståelse	  för	  upphovsrätt	  
• Ha	  grundläggande	  förståelse	  för	  gällande	  utgivningsvägar	  
• Ha	  grundläggande	  förståelse	  för	  rättigheter	  och	  skyldigheter	  i	  samband	  med	  

utgivning	  ur	  artist-‐,	  förlags-‐	  och	  skivbolagsperspektiv	  
• Ha	  grundläggande	  förståelse	  för	  de	  olika	  aktörer	  som	  finns	  inom	  musikbranchen	  

såsom	  förlag,	  skivbolag,	  bokningsbolag,	  A&R,	  PR,	  promotion,	  m.fl.	  	  
	  
Efter	  termin	  6	  skall	  den	  studerande	  	  
• Ha	  grundläggande	  förståelse	  för	  avtalsrätt	  inom	  musikbranschen	  

	  
Efter	  termin	  7	  skall	  den	  studerande	  	  
	  
• Ha	  grundläggande	  översikt	  över	  arbetsområden	  inom	  musikbranchen	  
• Kunna	  presentera	  möjliga	  samarbetspartners	  inom	  sitt	  område	  inom	  

musikproduktion	  



• Ha	  utvecklad	  förmåga	  att	  hantera	  avtalsrätt	  och	  upphovsrätt	  
	  
	  
	  

Kursinnehåll	  
Litteratur	  och	  Föreläsning	  av	  STIM,	  Föreläsning	  av	  musikjurist,	  övningar	  inom	  
avtalsskrivning,	  Verkanmälan	  

Undervisning	  och	  examination	  
Föreläsning,	  diskussion,	  informationsinsamling,	  intervju,	  övningsexempel	  och	  

redovisning	  

Betyg	  
Vid	  bedömning	  används	  något	  av	  betygen	  Godkänd	  eller	  Underkänd.	  	  

Litteratur	  och	  övriga	  läromedel	  
STIM	  publikationer,	  avtal,	  övningsdokument	  

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 Musikproduktion 1,2,3 
Kurskod:LAMF58, LAMF68, 
LAMF78 

Termin 5,6,7 

Beslutad	  av	  UN	  den 2014-06-11 

Mål	  	  
Efter	  termin	  5	  skall	  den	  studerande	  
• Visa	  förmåga	  att	  mixa	  tidigare	  inspelad	  musik	  inom	  olika	  gengrer	  
• Visa	  färdigheter	  att	  skapa	  musik	  inom	  ramen	  för	  nutida	  elektonisk	  populärmusik	  	  
• Visa	  färdigheter	  att	  skriva,	  arrangera	  och	  producera	  musik	  till	  en	  given	  artist	  och	  

målgrupp	  
• Visa	  färdigheter	  att	  genomföra	  arrangemang	  och	  musikproduktion	  utifrån	  endast	  

akustiska	  instrument	  



• Visa	  färdigheter	  att	  genomföra	  musikproduktion	  med	  endast	  virtuella-‐,	  digitala-‐
instrument	  

• Visa	  färdigheter	  att	  skapa	  livekonsertsljudfiler	  inom	  flera	  olika	  genrer	  utifrån	  
andras	  visioner	  	  

• Utveckla	  färdighet	  att	  delta	  aktivt	  i	  diskussioner	  kring	  musikproduktion	  och	  
arrangering	  

• Visa	  förståelse	  för	  att	  planera	  och	  genomföra	  inspelningsprojekt	  
• Visa	  förmåga	  att	  hålla	  sig	  inom	  tidsramar	  och	  leverera	  slutgiltiga	  ljudproduktioner	  

enl.	  anvisning	  för	  alla	  projekt	  inom	  kursen	  
• Visa	  färdighet	  att	  med	  stöd	  genomföra	  inspelningsprojekt	  ifrån	  idé	  till	  färdig	  

produktion	  	  
• Visa	  grundläggande	  förståelse	  för	  olika	  val	  i	  en	  musikproduktion	  

	  

Efter	  termin	  6	  skall	  den	  studerande	  
• Visa	  förmåga	  att	  samarbeta	  med	  andra	  kring	  deras	  musikaliska	  visioner	  och	  dela	  

producentrollen	  med	  bandledare	  eller	  motsvarande.	  
• Visa	  förmåga	  att	  självständigt	  skapa	  musikproduktion	  utifrån	  eget	  uppställda	  mål	  

och	  visioner	  utifrån	  kursmomentets	  givna	  ramar	  	  
• Visa	  färdigheter	  att	  självständigt	  skapa	  musikproduktion	  med	  endast	  syntetiskt	  

framställda	  ljud	  och	  samplingar	  utifrån	  kursmomentets	  givna	  ramar.	  
• Visa	  förmåga	  att	  planera	  och	  genomföra	  inspelningsprojekt	  
• Visa	  förmåga	  att	  med	  stöd	  producera	  musik	  till	  speltrailer,	  TV	  vinjett,	  kortfilm	  

samt	  en	  ljudsaga.	  
• Visa	  förmåga	  att	  skapa	  balanserade	  ljudfiler	  utifrån	  omfattande	  

inspelningsmaterial	  såsom	  smaskinspelning	  eller	  motsvarande	  	  
• Visa	  färdighet	  att	  ljudlägga	  ljudsaga	  samt	  speltrailer	  i	  balans	  med	  

egenproducerad	  musik	  	  
• Visa	  färdighet	  att	  med	  stöd	  genomföra	  inspelningsprojekt	  ifrån	  idé	  till	  färdig	  

produktion.	  	  
• Utveckla	  färdighet	  att	  driva	  musikproduktionsprojekt	  i	  olika	  gruppsammansättningar	  	  

• Visa	  förståelse	  för	  olika	  val	  i	  en	  musikproduktion	  
• Visa	  förmåga	  att	  hantera	  filer	  på	  ett	  strukurerat	  sätt	  så	  att	  utomstående	  

producenter	  enkelt	  kan	  arbeta	  vidare	  med	  materialet	  vid	  senare	  tillfälle	  
• Visa	  förmåga	  att	  hålla	  sig	  inom	  tidsramar	  och	  leverera	  slutgiltiga	  ljudproduktioner	  enl.	  

anvisning	  för	  alla	  projekt	  inom	  kursen	  

• Visa	  förmåga	  att	  planera	  och	  att	  genomföra	  en	  hel	  orkesterinspelning	  (synfoni)	  och	  
leverera	  färdig	  mix	  inom	  en	  given	  tidsram	  

	  
Efter	  termin	  7	  skall	  den	  studerande	  	  	  
• Självständigt	  skriva,	  arrangera	  och	  producera	  musik	  till	  en	  given	  text.	  	  
• Självständigt	  hantera	  planeringsarbete	  kring	  inspelningsprojekt	  	  
• Självständigt	  genomföra	  inspelningsprojekt	  ifrån	  idé	  till	  färdig	  produktion.	  	  
• Visa	  fördjupad	  förståelse	  för	  olika	  val	  i	  en	  musikproduktion	  
• Visa	  förmåga	  att	  producera	  musik	  inom	  flera	  områden	  för	  en	  given	  målgrupp	  

	  



Kursinnehåll	  
Digital	  musikproduktion	  inriktning	  house/dance,	  syntes,	  sampling	  
Akustisk	  musik	  produktion	  inritning	  unplugged,	  orkesterinspelning,	  jazz,	  folk	  och	  
världsmusik	  
Inspelningsprojekt	  inriktning	  Live	  med	  Rock	  studenter	  
Digital	  musik/ljudproduktion	  inriktning	  ljudsaga	  
Digital	  musik/ljudproduktion	  TV	  vinjett	  
Musikproduktion	  kortfilm	  
Musikproduktion	  med	  Blandade	  gengre	  utb.	  
Musikproduktion	  med	  Rock	  utb.	  
Musikproduktion	  med	  Jazz	  utb.	  
Musikproduktion	  med	  Folk	  utb.	  
Musikproduktion	  Eget	  projekt	  
Musikproduktion	  inom	  EAM	  
Songwriter	  projekt	  med	  sångsolister	  Latinskolan	  
Songwriter	  projekt	  utifrån	  Leeds	  
	  

Undervisning	  och	  examination	  
Föreläsning,	  laboration,	  handledning,	  inspelningsprojekt,	  prov	  och	  redovisning	  

Betyg	  
Vid	  bedömning	  används	  något	  av	  betygen	  Godkänd	  eller	  Underkänd.	  	  

Litteratur	  och	  övriga	  läromedel	  
Litteratur	  skiljer	  sig	  ifrån	  år	  till	  år	  men	  hämtas	  ifrån	  nutida	  skrifter	  och	  pubikationer	  

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 Musikproduktion 1,2,3 
Kurskod:LAMF58, LAMF68, 
LAMF78 

Termin 5,6,7 

Beslutad	  av	  UN	  den 2014-06-11 

	  

Mål	  	  
Efter	  termin	  5	  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	  förmåga	  att	  spela	  in	  i	  stereo	  genom	  branschledande	  tekniker	  
• visa	  praktiska	  färdigheter	  att	  placera	  och	  spela	  in	  de	  vanligaste	  instrumenten	  på	  

ett	  trovärdigt	  och	  balanserat	  sätt	  
• visa	  grundläggande	  förståelse	  för	  synkronisering	  av	  digital	  utrustning	  
• kunna	  skapa	  individuell	  medhörning	  vid	  inspelning	  av	  en	  ensemble	  via	  DAW,	  via	  

mixerbord	  i	  studiomiljö	  samt	  ”on	  location”	  med	  mobil	  utrustning	  
• 	  visa	  färdigheter	  att	  genomföra	  multitrackinspelningar	  simultant	  samt	  genom	  

påläggteknik	  	  
• visa	  grundläggande	  färdigheter	  att	  hantera	  de	  vanligaste	  verktygen	  vid	  mixning	  

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

studioinspelning	  
• visa	  fördjupade	  kunskaper	  och	  färdigheter	  att	  använda	  såväl	  datorbaserad	  som	  

extern	  studioutrustning	  
• visa	  förståelse	  för	  val	  av	  teknisk	  utrustning	  för	  att	  uppnå	  ett	  givet	  sound	  
• visa	  fördjupade	  kunskaper	  vid	  mixning	  i	  olika	  musikgenrer	  
• visa	  grundläggande	  färdighet	  att	  självständigt	  sätta	  sig	  in	  i	  nya	  och	  äldre	  tekniker	  	  
• visa	  grundläggande	  kunskaper	  om	  mastring	  

	  
Efter	  termin	  7	  skall	  den	  studerande	  	  
• visa	  fördjupande	  kunskaper	  inom	  de	  olika	  verktyg	  som	  används	  vid	  mastering	  	  
• visa	  fördjupad	  förståelse	  för	  val	  av	  teknisk	  utrustning	  för	  att	  uppnå	  ett	  givet	  

sound	  
	  

Kursinnehåll	  
• mikrofontyper,	  konstruktioner	  och	  karaktärer	  



• genomgång	  av	  aktuell	  inspelningsutrustning	  
• praktiska	  övningar	  inom	  dynamik-‐,	  frekvens-‐,	  tid-‐	  och	  panoramaprocessering	  
• praktiska	  inspelningsövningar	  av	  instrument,	  sång	  och	  ensemble	  
• inspelningslaboration	  
• information	  och	  faktainsamling	  via	  internet	  och	  instruktionsböcker	  
• mixteknik	  i	  olika	  musikgenrer	  
• praktisk	  träning	  i	  mixning	  och	  audioexportering	  
• mastring	  

Undervisning	  och	  examination	  
Föreläsning,	  laboration,	  handledning,	  inspelningsprojekt,	  prov	  och	  redovisning	  

Betyg	  
Vid	  bedömning	  används	  något	  av	  betygen	  Godkänd	  eller	  Underkänd.	  	  

Litteratur	  och	  övriga	  läromedel	  
Det	  finns	  ingen	  specifik	  kurslitteratur	  för	  denna	  kurs	  

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 Musikproduktion 3 Kurskod: LAMF78 

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.	  
	  
	  
	  


