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KURSPLAN
Behörighet och tillträde

Behörig till kursen är den som har antagits till SMI:s musikpedagogprogram.
Lärandemål

Studenten skall efter genomgången kurs kunna
- skriva noter i ett notskrivningsprogram
- skapa klingande arrangemang i ett sequencerprogram
- visa grundläggande kunskaper om digital musikinspelning på dator
- göra en ljudupptagning och skapa en digital dokumentation av den
- med hjälp av videoredigeringsprogram visa grundläggande praktiska kunskaper i att
dokumentera sin undervisning
- demonstrera hur datorn kan användas i undervisning
Kursinnehåll

Kursen syftar till ge studenten kunskaper om och färdigheter i att använda digitala
verktyg i sin undervisning.
Kursen är indelad i två delkurser som behandlar kursens innehåll utifrån studentens
individuella förkunskaper, i ordning:
A) Digitala verktyg 1 (2,5 hp) läses under det första studieåret.
B) Digitala verktyg 2 (2,5 hp) läses under det andra studieåret.
Kursen behandlar följande moment:
• Notskriftsprogram (Finale och/eller motsvarande)
o Notinsättning
o Textinsättning (inklusive ackord, sångtext, uttryck mm)
o Layout och arbetsflöde
o Plug-ins
o Metodik för undervisning i notskriftsprogram
o Internet som resurs
o Mjukvarualternativ
• Sekvenserprogram (Logic och/eller motsvarande)
o Inspelning och redigering av ljud och MIDI
o Användning av virtuella instrument och effekter
o Mixning och automation
o Manipulering av tonhöjd och tempo
o Metodik för undervisning i sekvenserprogram
o Internet som resurs
o Mjukvarualternativ
• Videoinspelning och redigering (iMovie och/eller motsvarande)
o Importera och exportera film i olika format från fil och kamera
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o Grundläggande klippning, bild- och ljudbearbetning
o Projekt- och bibliotekshantering
Genomförande

Undervisningen bedrivs huvudsakligen i form av lektioner, seminarier och handledning.
Studentens närvaro och aktiva deltagande i kursens genomförande krävs för
examination. Frånvaro kan i förekommande fall kompenseras med kompletterande
uppgifter i samråd mellan kursansvarig och student.
Examination

Examination sker genom förelagda uppgifter som redovisas skriftligt, muntligt och/eller
i gestaltande form enligt gällande instruktioner.
Kursen skall examineras senast tre år efter att studenten genomgått kursen.
Betyg

Godkänd, Underkänd.
Appendix

Studiehandledning, examinationsinstruktion och aktuell kurslitteratur samt information
om hur kursvärdering ska gå till, delges av kursledaren senast vid kursstart.
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