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Välkommen till kursen Musik- och medieproduktion, slutprojekt! 
 
1. INLEDNING 
Denna kurs ingår som obligatorisk kurs inom kandidatprogrammet i Musik- och Me-
dieproduktion. I denna kursguide beskrivs kursens huvudsakliga innehåll och genom-
förande, 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. Arbetstiden i denna 
kurs är ca 200 timmar/student. 
 
Kursen innehåller följande prov: 
 
Prov 1 – Redovisning slutprojekt, 7,5 hp (1001)  
 
3. ARBETSFORMER	
I kursen görs ett större projektarbete som studenterna planerar och genomför 
tillsammans som grupp. Projektarbetet innebär att tillsammans arbeta fram ett 
helhetskoncept för det gemensamma konstnärliga evenemang som ingår som slutmål 
i kursen, arbetet innebär också skapande av konstnärligt innehåll och tekniska  
lösningar för detta evenemang. 
 
Projektet måste inkludera: Musikproduktioner, medieproduktioner, 
liveframträdanden, interaktion med besökare samt ljud- och ljussättning, 
 
Kravet på den tekniska bredden i innehållet gör att gruppens arbete till stor del består 
i att arbeta fram det helhetskoncept som väver samman allt detta. Meningen är också 
att varje individ i gruppen ges möjlighet att bidra till helheten med det som just den 
är bäst på. Det finns alltså inget krav på att alla i gruppen arbetar med alla delar i pro-
jektet. 
Under kursens gång bjuds gästföreläsare in för seminarier om konst, kommunikation 
och interaktion och för att ge respons på det pågående projektarbetet. 
 
Förutsättningarna för och genomförandet av det konstnärliga evenemanget sker uti-
från de ramar som ges av kursansvarig lärare, det kan gälla t.ex. val av scen, teknisk 
utrustning, budget etc. Under projektarbetets gång ges handledning löpande av insti-
tutionens olika lärare. 
 
Evenemanget skall dokumenteras med relevant video- och ljudupptagning. Doku-
mentationen är det bestående dokumentet på det genomförda projektet vilket ligger 
till grund för examinationen i kursen. 
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4. SCHEMA 
Se TimeEdit för schema och Moodle för kursinnehåll. 
 
5. LÄROMEDEL  
Se resp. Moodlerum. 
 
6. EXAMINATION  
Examinationen i kursen sker ca 1 vecka efter genomfört evenemang. Detta för att 
gruppen skall ha tillräcklig tid för att redigera och sammanställa videodokumentat-
ionen. Vi går gemensamt igenom dokumentationen, reflekterar tillsammans kring 
process och resultat.  
 
Datum för examination och ev. omprov anges i schemat och moodlerummet.  
Kursexaminator: Peter Schyborger 
 
Examinationsuppgifter: 
• redovisning av genomfört projektarbete, vilket skall inkludera ljud- och video-

dokumentation samt egna reflektioner i text. 
 
7. BETYGSGRADER 
G (Godkänd)  
U (Underkänd)  
 
8. BETYGSKRITERIER 
För att erhålla betyget G skall studenten ha deltagit och varit aktiv i hela projektarbe-
tet, ha medverkat vid evenemangets genomförande och bidragit med arbete till delar 
av helheten. Studenten skall också ha bidragit till att arbetet dokumenterats på ett re-
levant sätt och deltagit i examinationen med egna reflektioner kring sitt eget och 
gruppens arbete och resultat. Studenten skall också i text ha redovisat sina personliga 
reflektioner utifrån ett antal givna frågeställningar från läraren. 
 
9. ÖVRIGT 
I kursen används Moodle som LMS. 


