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Utbildningen i filmljud är en konstnärlig yrkesutbildning som utbildar filmljudtekniker. Ljudets 
allt viktigare roll i filmproduktioner gör att det ställs stora krav på filmljudteknikerns förmåga 
att tolka ett manuskript och förstå filmens dramaturgi. Dessutom måste hon/han kunna 
kommunicera i dramaturgiska termer med regissören och filmklipparen. Studenten lär sig de 
två delarna av filmljudteknikeryrket: inspelning och ljudläggning.  

Studenterna lär sig även hur samarbetet i stora och små filmteam går till, genom praktiska 
övningar i form av kortfilminspelningar, både dokumentär- och spelfilm.  

Utbildningen bedrivs i form av en kombination av inriktningsspecifika kurser (praktiska såväl 
som teoretiska), mediegemensamma kurser (praktiska och teoretiska) och produktionsövningar. 
Genom att varje kurs direkt pekar mot en produktionsövning säkerställs progressionen i 
utbildningen. Varje ny kunskap oavsett om den är praktisk eller teoretisk tillämpas på så vis 
direkt. Då detta sker i samarbete med studenter från andra inriktningar, sker en betydande 
kunskapsöverföring även mellan studenterna. 

Inriktningen består av följande kurser: 

Termin 1, 30 hp Semester 1, 30, Credits 

Inriktningskurser Specialisation courses 

Idé och gestaltning - gemensamma verktyg,  
dramaturgi, mise en scène och idébildning, 9 
hp 

Concept and expression - common tools, 
dramatical structure/dramaturgy and idea 
creation, 9, Credits 

Ljudteknik verktyg 1, 3 hp 

Den naturliga berättelsen, 12 hp 

Sound tools 1, 3, Credits 

Concept and expression exercise - the natural 
narrative and team exercise, 12, Credits 

Högskolegemensam kurs Degree requirement courses 

Perspektiv på konstnärliga processer, 6 hp Perspectives on the artistic process, 7.5, 
Credits 
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Termin 2, 30 hp Semester 2, 30, Credits 

Inriktningskurser Specialisation courses 

Ljudteknik verktyg 2 - dramaturgi och 
ljudläggning, 10,5 hp 

Film sound tools 1 - dramatic structure and 
sound editing, 10.5, Credits 

Studioworkshop, 6 hp 

Genreövning, 12 hp 

Studio workshop, 6, Credits  

Genre exercise, 12, Credits 

Högskolegemensam kurs Degree requirement courses 

Perspektiv på konstnärliga processer, 1,5 hp Perspectives on the artistic process, 1,5, 
Credits 

Termin 3, 30 hp Semester 3, 30, Credits 

Inriktningskurser Specialisation courses 

Kortfilmsövning, 12 hp Short-film exercise, 12, Credits 

Ljudteknik verktyg 3 - radiomickar, 
mångkanal och surround, 7,5 hp 

Programgemensam kurs 

Temaprojekt, delkurs 1, 3 hp 

Film sound tools 3 - radio mics, multichannel 
and surround, 7.5, Credits 

Programme requirement courses 

Thematic project, module 1, 3, Credits 

Valbara kurser Elective courses 

Valbara kurser enligt lista, 7,5 hp Elective courses according to list, 7.5, Credits 

Termin 4, 30 hp Semester 4, 30, Credits 

Inriktningskurser Specialisation courses 

Dramaserie, 7 hp Drama series, 7, Credits 

Ljudteknik verktyg 4 - att ljudlägga och mixa 
för teve, 5 hp 

Film sound tools 4 - sound editing and mixing 
for TV, 5, Credits 

Kortfilmsövning - filmljud , 6 hp Short-film exercise - sound editing, 6, Credits 

Programgemensam kurs Programme requirement courses 

Temaprojekt, delkurs 2, 12 hp Thematic project, module 2, 12, Credits 
 

Termin 5, 30 hp Semester 5, 30, Credits 

Inriktningskurser Specialisation courses 

Ljudteknik verktyg 5 - praktik och 
branschkunskap, 12 hp 

Film sound tools 4 – internship and 
knowledge of the industry, 12, Credits 

Examensfilm -förproduktion (Självständigt 
arbete), 6 hp 

Trampolinkurs - bransckunskap och 
entreprenörskap, 4,5 hp 

Graduating film – pre-production (degree 
project), 6, Credits 

Springboard course - knowledge of the 
industry, entrepreneurship, 4,5, Credits 
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Valbara kurser Elective courses 

Dokumentär essäfilm 1 , 7,5 hp Documentary essay 1, 7,5, Credits 

Termin 6, 30 hp Semester 6, 30, Credits 

Inriktningskurser Specialisation courses 

Dokumentär essä 2, 1,5 hp  

Ljudteknik verktyg 6 - avancerad ljudläggning 
och mixning, 7,5 hp 

Documentary essay 2, 1,5, Credits  

Film sound tools 6 – advanced sound editing 
and mixing, 7,5, Credits 

Examensfilm - inspelning, ljudläggning och 
mixning (självständigt arbete), 19,5 hp 

Short-fiction film – production, sound editing 
and mixing (degree project), 19,5, Credits 

Trampolinkurs - publikmöte, 1,5 hp Springboard course - meeting the audience, 
1,5, Credits 

Summa: 180 hp Total: 180 Credits 
 


	Inriktningen består av följande kurser:

