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Välkommen till kursen Musikproduktion Sounddesign! 
 
 
1. INLEDNING 
Denna kurs ingår som valbar kurs inom kandidatprogrammet i Musik- och Medie-
produktion. I denna kursguide beskrivs kursens huvudsakliga innehåll och genomfö-
rande, 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: Musikproduktion - sounddesign, 7,5 hp (1001)  
 
3. ARBETSFORMER 
Arbetet i kursen bedrivs på olika sätt. Dels blir det föreläsningar innehållande ge-
nomgångar av olika slags mjukvaror och produktionstekniker för musikproduktion. 
Exempel på mjukvaror är Omnisphere, Native Instruments och andra liknande till-
verkare av tredjepartspluggar. 
 
Vi berör också grundstenarna inom sounddesign för musikproduktion: digitalt ljud, 
sample rate, bitdjup, frekvens, amplitud, dynamiskt omfång, filtrering etc, för att få 
en större förståelse för de element man bör känna till vid arbete med att skapa den 
ljudbild man eftersträvar. 
 
Studenterna får ett flertal övningsprojekt att jobba med för att sedan lämna in. Till-
sammans diskuterar vi de olika svårigheter och frågeställningar som dykt upp under 
arbetet med att lösa uppgifterna. 
 
De mjukvaror vi arbetar med i kursen är både Logic Pro, Pro Tools och Ableton 
Live, beroende på vilka aspekter av musikproduktion och sounddesign vi berör. I ar-
betet som musik- och ljudproducent är det viktigt att identifiera vilket verktyg som är 
bäst lämpat för uppgiften. 
 
4. SCHEMA 
Se TimeEdit för detaljer. 
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5. LÄROMEDEL  
Se moodlerummet för information om läromedel. 
 
6. EXAMINATION  
Datum för examination och ev. omprov anges i schemat.  
Kursexaminator: Juhani Hemmilä 
 
Examinationsuppgifter: 
 
� Inlämningsuppgifter, egna kompositions- och produktionsetyder		
	
 
7. BETYGSGRADER 
G (Godkänd)  
U (Underkänd)  
 
8. BETYGSKRITERIER 
För att få betyget G krävs följande: aktivt deltagande i kursen och inlämnande av 
samtliga övningsuppgifter. 
 
9. ÖVRIGT 
I kursen används Moodle som LMS. 


