
KURSPLAN

Kurskod: GME100

Grundläggande medieproduktion, 5 hp
Basic media production, 5 HE credits 
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Beslutad: 2019-06-07
Beslutande: Institutionen för Ekonomi och IT
Gäller från: H19
____________________________________________________________________________

Kursens mål
De studerande ska visa kunskap om och förståelse för
• inspelning och bearbetning av ljudkomponenter (mål 1)
• design av ljud och rörlig bild ur kvalitativt och berättande perspektiv (mål 2)
• grunder inom storyboardning ur ett produktionsmässigt perspektiv (mål 3).

De studerande ska visa färdighet och förmåga att
• använda professionella verktyg för produktion och redigering av digitalt ljud och 

bild (mål 4)
• producera en mindre medieproduktion inom givna tidsramar och under givna 

förutsättningar (mål 5).

Behörighetskrav
Grundläggande behörighet

Formerna för bedömning av studenternas prestationer
1. Planering av produktion 1 hp
Kursmål 3 examineras genom enskild inlämningsuppgift och bedöms utifrån skalan U/G.
 
2. Redigering och inspelning 2 hp
Kursmål 1 och 4 examineras genom inlämningsuppgifter och bedöms utifrån skalan U/G.
 
3. Medieproduktion 2hp
Kursmål 2 och 5 examineras genom ett enskilt produktionsarbete med tillhörande analys och 
bedöms utifrån skalan U/G/VG.
För att erhålla betyget godkänt på kursen skall samtliga moment vara på godkänd nivå. För 
att erhålla betyget väl godkänt på kursen krävs det att moment 3 har bedömts vara väl 
godkänd. 

Tidsplan för samtliga bedömningsmoment för ordinarie examination samt för omprövning 
fastställs skriftligt av examinator och delges studenterna genom KursPM.

Övriga föreskrifter
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KURSPLAN

Kurskod: GME100

Betygskala: Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd
Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs på svenska.

Generella regler för examination vid Högskolan Väst finns på www.hv.se.

Om den studerande har ett beslut/rekommendation om särskilt pedagogiskt stöd på grund av 
funktionsnedsättning har examinator rätt att examinera den studerande i en anpassad 
examinationsform.

Överlappar annan kurs
LRA100, Ljud- och rörlig bildproduktion 7,5 hp överlappar med 5 hp.

Nivå
Grundnivå

Successiv fördjupning
G1N  - grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Huvudområde(n)
Informatik
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