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Välkommen till kursen Ljudteknik, produktionsstudio! 
 
 
1. INLEDNING 
Denna kurs är valbar för studenter antagna till programstudier på KMH. I denna 
kursguide beskrivs kursens huvudsakliga innehåll 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: Ljudteknik, produktionsstudio, 5 hp (1001)  
 
3. ARBETSFORMER 
I kursen bekantar vi oss med grundläggande ljudteknik för arbete i en mindre studio, 
även kallad produktionsstudio. Vi lär oss hur digitalt ljud fungerar, hur man kopplar 
in mikrofoner och annan utrustning till ljudkort, mixerbord och dator.  
Vi gör också flera testinspelningar och provar olika typer av mikrofoner och mikro-
fontekniker för både mono- och stereoinspelningar. 
 
De tekniska aspekterna av musikproduktion, mixteknik, EQ, dynamisk kontroll, ef-
fekter etc, är viktiga att känna till och därför lägger vi stor vikt med att gå igenom 
dessa saker. Vi lyssnar också på en hel del exempel för att lära oss identifiera olika 
sound, tekniker och eventuella problem som kan dyka upp i samband med musikpro-
duktion. 
 
4. SCHEMA 
Se TimeEdit för detaljer. 
 
5. LÄROMEDEL  
Se moodlerummet för information om läromedel. 
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6. EXAMINATION  
Datum för examination och ev. omprov anges i schemat.  
Kursexaminator: Juhani Hemmilä 
 
Examinationsuppgifter: 
 
� Inlämningsuppgift,	en	egen	musikproduktionsövning	där	element	från	kur-

sen	ingår	
 
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.	

 


