
	   

		 	 	
 

	

Sid 1 av 4 

 
Box 27711, 115 91 Stockholm • Tel 08-16 18 00 • Fax 08-664 14 24 • info@km.se • www.kmh.se  • Org.nr. 

202100-1215 
 

Beslut  UF-nämnden 
2016-??-??  Charlotte Göransson 
  Utbildningshandläggare (UFA) 	

 

Kursguide: 
Musik i pedagogisk medieproduktion,  
7,5 högskolepoäng 
Course Name in English, XX credits 
 
Kurskod: EG1024 
 
Höstterminen 2016  

	
 

Kursansvarig/kursledares namn: Peter Schyborger  
Kontaktuppgifter: peter.schyborger@kmh.se 
 
Övriga undervisande lärare: Olika gästföreläsare 
Kontaktuppgifter: nås via peter.schyborger@kmh.se 
	

	

	



	 Fastställandedatum: 2015-12-?? 
	

 
 

 
Adress: Valhallavägen 105, Box 27 711, 115 91 Stockholm  Telefon: 08-16 18 00  Fax: 08-664 14 24  E-post: info@kmh.se  

URL: www.kmh.se 

Sid 2 av 4 

 
Välkommen till kursen Musik i pedagogisk medieproduktion! 

 
1. INLEDNING 
Detta är en valbar kurs för de studenter som studerar vi kandidatprogrammet i  
Musik- och medieproduktion. I denna kursguide beskrivs kursens huvudsakliga in-
nehåll och genomförande, kurslitteratur, examinationsuppgifter och betygskriterier.  
 
2. KURSENS UPPLÄGGNING OCH INNEHÅLL 
Kursen ges på delfart, d.v.s. parallellt med denna kurs läser studenterna också en el-
ler flera andra kurser. Tillsammans utgör kurserna heltidsstudier. 
Kursen innehåller följande prov: 
 
Prov 1 – Musik i pedagogisk medieproduktion, 7,5 hp (1001) 
 
3. ARBETSFORMER	
Kursen löper under större delen av höstterminen med start i undervisningsperiod 1. 
I denna kurs arbetar man som student som musikproducent mot UR som beställare. 
Arbetet genomförs inom ramen för programserien Radioskrivarklubben. 
Uppdraget som varje student får är: 
- Att komponera musik samt ljud- och effektlägga radioteater för barn.  
Varje radioprogram innefattar en berättelse, varje student har som uppdrag inom kur-
sen att producera 1-2 program (beroende på mängden övriga arbetsmoment kring 
programmen), d.v.s. musik och ljudläggning av 1-2 berättelser. 
Grundmaterialet till berättelserna har arbetats fram i en skrivarworkshop med skol-
barn. Barnens berättelser har sedan manusbearbetats till en fungerande dialog för 
radioteater av programmets producent, Anders Edgren. Innan kursen startar har 
också dialogen spelats in av skådespelare. 
Det material som man som student i kursen startar med är ett färdigt manus och en 
inspelning med inläst dialog. Där tar arbetet vid med att levandegöra berättelsen med 
musik och ljud samt att också leda radioprogrammet. 
- Att vara programledare för programmen. Detta innebär dels att leda programmet, 
men också att åka ut till den klass som skrivit berättelsen och intervjua eleverna samt 
att på olika sätt engagera barnen i den musik som berättelsen innefattar. 
- Parallellt med produktionsarbetet löper också en föreläsningsserie. Föreläsare som 
har koppling till komposition och musikproduktion, radioproduktion, radioteater och 
barnkultur engageras. 
- Kompositionsarbetet, delar av mixningen och redigeringen av berättelserna genom-
för studenten i t.ex. KMH:s produktionsstudior, andra delar av arbetet t.ex. ljudlägg-
ning och slutmix av berättelserna och programmen gör studenten tillsammans med 
producent och assisterande tekniker i UR:s eller SVT:s studior. 
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- Ungefär mitt i kursen äger en "Mittikursenredovisning" rum. 
Då spelar studenterna upp ofärdiga idéer och produktioner till programmen för öv-
riga i gruppen. Detta är ett tillfälle att stöta och blöta funderingar man har kring sin 
musik och att få värdefull respons på det ljudande materialet.  
- Under hela kursen ges möjlighet till regelbunden handledning av UR:s program-
producent och av kursansvarig lärare på KMH. 
 
4. SCHEMA 
v. 36 Inledande presentation, besök på UR, träff med producent och tekniker. 
v. 37 Föreläsning av musikproducent. 
v. 38 Eget arbete/handledning 
v. 39 Föreläsning av låtskrivare/kompositör 
v. 40 Projektvecka / Eget arbete 
v. 41 Föreläsning av musikproducent. 
v. 42 Föreläsning av skådespelare.  
v. 43 "Mittikursenredovisning" 
v. 44 Eget arbete/handledning 
v. 45 Föreläsning av barnradioproducent och projektledare på URs barnredaktion. 
v. 46 - 49 Eget arbete/handledning 
v. 50 PROV, uppspelning av de färdiga radioprogrammen samt gemensam reflektion 
kring arbetsprocess och resultat. 
 
Tidpunkt för omprov: vecka 2, 2016 
För exakta schemapositioner, se TimeEdit samt Moodle för detaljerat kursinnehåll. 
 
5. LÄROMEDEL  
Manus för radioprogrammen, Inspelade repliker av skådespelare, 
Informationsmaterial från utbildningsradion (UR). 
 
6. EXAMINATION  
Examination sker torsdagen i vecka 49, 8/12 2016. 
Omprov sker i vecka 2, 2017. 
Kursexaminator: Peter Schyborger 
 
Examinationsuppgifter:  
• Examinationer sker genom uppspelning vid examinationstillfället av de färdiga 

radioprogram som man som student har arbetat med. Vid detta tillfälle ska stu-
denten också redogöra för och reflektera kring sitt resultat och sin arbetsprocess. 
Gruppen samtalar och reflekterar också tillsammans kring gemensamma erfaren-
heter från arbetet med programmen, gällande innehåll, process och resultat. 
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7. BETYGSGRADER 
G (Godkänd)  
U (Underkänd)  
 
8. BETYGSKRITERIER 
För att få betyget G krävs följande: Redovisning och inlämning av färdigproducerade 
program enligt ovanstående beskrivning 
 
9. ÖVRIGT 
I kursen används Moodle som LMS. 
 
 
 


