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Direktsändning och distribution av ljud 7,5 
högskolepoäng
Live broadcast and distribution of audio

Grundnivå, S0015F
Utbildningsnivå Fördjupningskod Betygsskala Ämne Ämnesgrupp (SCB)
Grundnivå G1F U G# Ljudteknik Medieproduktion

Ingår i huvudområde

Ljudteknik

Behörighet
Grundläggande behörighet samt avklarat följande kurser med minst godkänt resultat: Ljudteknik 1 (S0016F) 15 hp, 
Ljudelektronik 1 (S0013F) 7,5 hp, Akustik för ljudproduktion (L0011A) 7,5 hp och Ljudtekniskt vetande (S0042F) 7,5 
hp, eller motsvarande kunskaper.

Urval
Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.

Examinator
Tommy Lundström

Mål/Förväntat studieresultat
Efter kursen ska studenten kunna:  
 

utifrån givna ramar kunna agera som ljudtekniker vid direktsändning av medieproduktioner.•
förklara produktionsprocesser som används vid direktsändning av medieproduktioner•
skriftligen sammanfatta och reflektera över kunskaper och färdigheter som erhållits genom denna kurs samt 
ställa dessa i relation till innehållet i tidigare programkurser

•

Kursinnehåll

trådlösa förbindelser•
kontribution och distribution•
ljudteknisk utrustning och studiolokaler för radio och TV•
produktionsprocesser och roller•
direktsändningar av ljud i radio- och Tv-produktioner•

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå 
tekniska universitets hemsida.

Undervisningen bedrivs genom föreläsningar och laborationer. En del av kursen är uppbyggd på övningar av 
tillämpad karaktär där studenten omsätter sina kunskaper praktiskt.
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Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter 
vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.

Kursen examineras genom skriftlig tentamen, inlämningsuppgifter, grupparbeten och praktiskt prov.

Övrigt
Den student som inte personligen registrerat sig, eller kontaktat ETKS utbildningsadministration eduetks@ltu.se, 
under läsperiodens första tre dagar riskerar att förlora sin plats på kursen.Detta gäller även student med platsgaranti.

Övergångsbestämmelser
Motsvarar MUL043 och MUL045

Litteratur. Gäller från Vår 2023 Lp 3
Kompendier som finns att köpa på institutionen

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle (ETKS)

Moduler

Kod Benämning Betygsskala Hp Tillstånd Gäller 
från

Titel

0002 Tentamen U G# 3,5 Obligatorisk V13

0003 Inlämningsuppgift U G# 3,5 Obligatorisk V13

0004 Sammanfattande rapport U G# 0,5 Obligatorisk V13

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du 
behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om 
kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt 
LTU.

Revidering fastställd
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle 2022-02-11

Kursplanen fastställd
Institutionen för musik och medier 2007-03-01
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