
  
 

   

  
   

 

Elektronik 
 

Om kursen Kursfakta 

Innehåll 

Föreläsningar om grundläggande principer för elektronik och 

användningsområde för musikinstrument. Genomgång av mikrofonens 

konstruktioner, historik och utveckling. Praktiska tillämpningsövningar i 

lödningsteknik. Kursen ger den studerande kunskap om 

användningsområde för musikinstrument samt de olika mikrofontyperna. 

Den studerande skall också få baskunskaper i lödningsteknik i praktiska 

tillämpningar.  

Kunskaper  

• grundläggande elektronik 

• tillämpning av elektronik i gitarr 

• skillnad på olika mikrofontyper 

Bidrar delvis till 2, 4, 6 

Färdigheter  

• anpassa val av elektronik för önskat resultat 

• avläsa enklare lödscheman 

bidrar delvis till 1, 2, 3 

Kompetenser  

• löda enklare gitarrelaterade kretsar 

• felsöka enligt lödschema 

Kompetenser bidrar delvis till 1, 2, 3 

Undervisningsformer 

Undervisningen bedrivs genom Föreläsningar, lektioner, självstudier och 

laborationer.  

 

Utbildningen som kursen 

ingår i  

Musikinstrumentmakare 

 

Utbildningsnummer och 

omgång 

20180131, Omgång 1-3 

 

Beslutsdatum för 

kursplanen 

2019 04 03 

 

Kursens omfattning 

1 vecka, 5 Yh-poäng 

 

Kursens lärar-eller 

handledda verksamhet 

15 timmar 

 

Undervisningsspråk 

Ges delvis på Engelska 



  
 

   

  
   

Kunskapskontroll  

Ett praktiskt och skriftligt kunskapsprov i lektionssal. 

 

Betygskriterier 

Kursen har en tregradig betygsskala (IG,G och VG). 

 

För betyget G krävs att den studerande skall  

• Visa grundläggande kunskaper om elektronik 

• känna till vanligt förekommande komponenter och tillverkarevv 

• visa förståelse för grundläggande kunskaper om olika mikrofoner 

 

För betyget VG krävs att den studerande utöver kriterier för betyget G skall 

dessutom  

• visa förmåga att analysera, bedöma och lösa problem som visar att den 

studerande väl förstått kursens mål. 

• visa kunskaper i avancerad felsökning inom elektronik 

• utföra avancerad installation av mikrofonsystem 
 

 



  
 

   

  
   

 

Elgitarr 
 

Om kursen Kursfakta 

Innehåll 

Gitarrens historiska utveckling leder fram till elgitarrens tillkomst på den 

nordamerikanska kontinenten. Elgitarrens konstruktionsprinciper och 

tillverkningstekniker studeras i teori och praktik. Bluesens och rockens 

uttrycksmöjligheter studeras särskilt, avseende elgitarrens roll i 

sammanhanget. Kursen fokuserar på att fördjupa kunskaperna inom 

gitarrtillverkning genom tillverkning av en elgitarr samt redogöra för dess 

historiska förlopp. 

Kunskaper 

• elgitarrens olika konstruktioner 

• elgitarrens historia 

Bidrar delvis till 2, 3, 4 ,5 ,6 

Färdigheter  

• efter ritning eller egen design tillverka de trädelar som gitarren består av 

• förstå och montera de elektriska delar gitarren består av 

bidrar delvis till 1, 2, 3 

 

Kompetenser  

• ha förståelse för elgitarrens kulturarv 

• bygga en elgitarr från grunden 

Kompetenser bidrar delvis till 1, 2, 3, 4 

 

Undervisningsformer 

Föreläsningar, lektioner, praktiska tillverkningsövningar. 

 

Kunskapskontroll  

Kunskapskontroll görs praktiskt genom löpande individuell handledning, 

Utbildningen som kursen 

ingår i  

Musikinstrumentmakare 

 

Utbildningsnummer och 

omgång 

20180131, Omgång 1-3 

 

Beslutsdatum för 

kursplanen 

2019 04 03 

 

Kursens omfattning 

8 veckor, 40 Yh-poäng 

 

Kursens lärar-eller 

handledda verksamhet 

120 timmar 

 

Undervisningsspråk 

Ges delvis på Engelska 



  
 

   

  
   

tematiska uppgifter och muntliga genomgångar. 

 

Betygskriterier 

Kursen har en tregradig betygsskala (IG,G och VG). 

 

För betyget G krävs att den studerande skall visa grundläggande färdigheter  

• inom tillverkning 

• inom materialval 

• inom tonbildning  

• för sammansättning av instrumentet  

 

För betyget VG krävs att den studerande utöver kriterier för betyget G skall 

dessutom 

• visa fördjupad förståelse för materialval 

• visa yrkesmässig standard inom tillverkning och sammansättning av 

instrumentet och tonbildning 

 
 

 



  
 

   

  
   

 

Entreprenörskap 
 

Om kursen Kursfakta 

Innehåll 

Kursen delas in i två etapper. Etapp 1 läses under en vecka i årskurs 1 och 

innefattar digital systemkamera, fotografering, bildens kommunikation samt 

bildredigering.  Etapp två läses under två veckor i årskurs tre. Etapp två är 

upplagd kring ett praktikfall, där lektioner och egna studier om, försäljning av 

idé och produkt samt nätverkets betydelse belyses. Parallellt med detta ges 

föreläsningar om strategi, marknadsföring, lönsamhetskalkyler, investering, 

finansiering och bolagsformer. Kursen syftar till att ge den studerande 

insikter i området entreprenörskap, nyföretagande och småföretagande. 

Kursen vill också stimulera den studerande att i framtiden antingen arbeta i 

ett litet företag, starta en egen verksamhet, arbeta med små företag som 

kunder eller verka som entreprenör i ett stort företag. Kursen syftar också till 

att ge den studerande grundläggande kunskaper I foto och bildredigering. 

 

Kunskaper 

• grundläggande fotografi och bildredigering 

• bolagsformer och företagsekonomi 

• Marknadsföring och försäljning 

Bidrar helt till utbildningens mål 7 

 

Färdigheter  

• fotografera och redigera produktfotografier 

• skilja mellan olika bolagsformer och deras funktion 

• se sammanhang mellan marknadsföring och försäljning 

Bidrar delvis till utbildningens mål 3 

 

Kompetenser  

• Använda fotografi som en del i marknadsföring 

Utbildningen som kursen 

ingår i  

Musikinstrumentmakare 

 

Utbildningsnummer och 

omgång 

20180131, Omgång 1-3 

 

Beslutsdatum för 

kursplanen 

2019 04 03 

 

Kursens omfattning 

3 veckor, 15 Yh-poäng 

 

Kursens lärar-eller 

handledda verksamhet 

45 timmar 

 

Undervisningsspråk 

Ges delvis på Engelska 



  
 

   

  
   

• På ett framgångsrikt sätt driva ett eget bolag 

Bidrar delvis till skolans mål 2, 3 

Bidrar helt till skolans mål 4 

 

Undervisningsformer 

Undervisning sker genom tentamen, grupparbeten och individuella arbeten 

som redovisas inför klassen. 

 

Kunskapskontroll 

Examinationen sker genom tentor, grupparbeten och individuella arbeten 

som redovisas inför klassen. 

 

Betygskriterier 

Kursen har en tregradig betygsskala (IG,G och VG). 

 

För betyget G krävs att den studerande skall 

• Visa grundläggande kunskaper om fotografi och bildredigering 

• Visa grundläggande kunskaper om entreprenörskap för små och stora 

företag 

• Visa ett genomförande av en skriftlig, visuell och muntlig presentation av 

ett företag 

 

För betyget VG krävs att den studerande utöver kriterier för betyget G skall 

dessutom 

• visa förmåga att analysera, bedöma och lösa problem som visar att den 

studerande väl förstått kursens mål 

• kunna på ett mycket gott sätt, genomföra en muntlig, skriftlig och visuell 

presentation av ett företag 
 

 



  
 

   

  
   

 

Examensarbete 
 

Om kursen Kursfakta 

Innehåll 

Den studerande arbetar självständigt, praktiskt och teoretiskt, utifrån en 

formulerad frågeställning. Frågeställning, metod, resultatanalys och 

reflektion redovisas muntligt och skriftligt. Kursen har för avsikt att styra 

den studerande mot en undersökande arbetsmetodik. Målet är att den 

studerande fördjupar sig i ett område viktigt för det framtida yrket. 

Kunskaper  

• söka information och kunskap på egen hand 

• arbeta undersökande med praktiska övningar rörande gitarrbyggande 

• redovisa för en process muntligt, skriftligt och praktiskt 

Bidrar delvis till 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

Färdigheter  

• tolka och värdera information på ett källkritiskt sätt 

• på egen hand utföra praktiska övningar inom gitarrbyggaryrket 

• planera och använda sin tid på ett rationellt och effektivt sätt 

bidrar delvis till 1, 2, 3 

 

Kompetenser  

• Självständigt och på ett undersökande sätt arbeta kring och redovisa för en 

egen frågeställning som berör yrket 

Kompetenser bidrar delvis till 1, 2, 3, 4 

 

Undervisningsformer 

Föreläsningar 

 

Kunskapskontroll  

Redovisning av examensarbete. 

Utbildningen som kursen 

ingår i  

Musikinstrumentmakare 

 

Utbildningsnummer och 

omgång 

20180131, Omgång 1-3 

 

Beslutsdatum för 

kursplanen 

2019 04 03 

 

Kursens omfattning 

10 veckor, 50 Yh-poäng 

 

Kursens lärar-eller 

handledda verksamhet 

150 timmar 

 

Undervisningsspråk 

Ges delvis på Engelska 



  
 

   

  
   

Betygskriterier 

Kursen har en tregradig betygsskala (IG,G och VG). 

 

För betyget Godkänt krävs följande: 

• Den studerande visar ett skriftligt arbete som innehåller frågeställning, 

metod, resultatanalys och reflektion 

För betyget Väl Godkänt krävs följande:  

• den studerande skall utöver kriteriet för betyget G dessutom visa ett arbete 

som innehåller helhetsperspektiv i relation till andra undersökningar och 

förankra det egna arbetet i enlighet med bransch och marknadsperspektiv. 

 

 



  
 

   

  
   

 

Hyvelkurs 
 

Om kursen Kursfakta 

Innehåll 

Som ett sätt att öka kunskaperna om handverktygverktyg skall de 

studerande tillverka en hyvel av trä. Utgångspunkten är den hyvelmodell 

som är framtagen av James Krenov som byggs helt i trä med en låg 

tyngdpunkt. Hyveln byggs steg för steg med tydliga instruktioner från lärare 

och med litteratur som stöd. Den studerande skall kunna tillverka en 

trähyvel, benämna dess delar och förstå grundprincipen av funktion, samt 

behärska hyveln med gott resultat i tillämpade övningar. 

Kunskaper  

• handverktyg 

• hantverkstekniker 

Bidrar delvis till utbildningens mål 1, 3, 5 

Färdigheter  

• träteknisk problemlösning 

• verktygsunderhåll 

• verktygsförfarande 

Bidrar delvis till utbildningens mål 3 

 

Kompetenser  

• traktera traditionella handverktyg 

• djupare förståelse för handverktyg 

Bidrar delvis till utbildningens mål 3 

 

Undervisningsformer 

Föreläsning, lektioner, handledning. 

Kunskapskontroll  

Kunskapskontroll görs praktiskt genom löpande individuell handledning, 

Utbildningen som kursen 

ingår i  

Musikinstrumentmakare 

 

Utbildningsnummer och 

omgång 

20180131, Omgång 1-3 

 

Beslutsdatum för 

kursplanen 

2019 04 03 

 

Kursens omfattning 

1 vecka, 5 Yh-poäng 

 

Kursens lärar-eller 

handledda verksamhet 

15 timmar 

 

Undervisningsspråk 

Ges delvis på Engelska 



  
 

   

  
   

tematiska uppgifter och muntliga genomgångar. 

 

Betygskriterier 

Kursen har en tregradig betygsskala (IG,G och VG). 

 

För betyget G krävs att den studerande skall 

• Visa grundläggande kunskaper om hyvelns funktion och delar 

• Redovisa en fungerande hyvel 

 

För betyget VG krävs att den studerande utöver kriterier för betyget G skall 

dessutom 

• Redovisa en hyvel enligt branschmässig standard gällande precision och 

detalj nivå 
 

 



  
 

   

  
   

 

Introduktionskurs i träteknik 
 

Om kursen Kursfakta 

Innehåll 

Kursen är fördelad på olika delmoment: Verktygsvård, maskinkörkort, 

materialkunskap. Den studerande skall efter genomgången kurs självständigt 

kunna slipa handverktyg med bästa resultat och behärska de 

snickerimaskiner som ingår i snickeriverkstaden. Kursen syftar också till att 

ge den studerande en grundläggande kunskap om de material som används 

vid gitarrtillverkning. 

Kunskaper 

• Grundläggande materialkunskap 

• Säkerhet och skyddsutrustning 

• Verktygsvård 

Bidrar delvis till utbildningens mål 1, 2, 3, 4 ,5 ,6 

Färdigheter  

• Bedöma risker för sig själv och andra i arbetssituationer 

• Bedöma huruvida ett särskilt verktyg är lämpligt för ett särskilt arbete 

bidrar delvis till utbildningens mål 2, 3 

 

Kompetenser  

• kunna skilja de grundläggande träslagen inom gitarrtillverkning 

• hantera maskiner och handverktyg på ett säkert och professionellt sätt 

Kompetenser bidrar delvis till utbildningens mål 3, 4 

Undervisningsformer 

Föreläsningar, självstudier, praktisk tentamen 

 

Kunskapskontroll  

Kunskapskontroll görs praktiskt genom löpande individuell handledning, 

tematiska uppgifter och muntliga genomgångar. 

Utbildningen som kursen 

ingår i  

Musikinstrumentmakare 

 

Utbildningsnummer och 

omgång 

20180131, Omgång 1-3 

 

Beslutsdatum för 

kursplanen 

2019 04 03 

 

Kursens omfattning 

1 vecka, 5 Yh-poäng 

 

Kursens lärar-eller 

handledda verksamhet 

15 timmar 

 

Undervisningsspråk 

Ges delvis på Engelska 



  
 

   

  
   

 

Betygskriterier 

Kursen har en tregradig betygsskala (IG,G och VG). 

 

För betyget G krävs att den studerande skall  

• visa grundläggande kunskaper inom materialkunskap 

• visa grundläggande kunskaper för maskinvård 

• Visa kunskaper gällande säkerhetsföreskrifter i maskinverkstad 

• Visa utförande av slipning/ skärpning av handverktyg 

 

För betyget VG krävs att den studerande utöver kriterier för betyget G skall 

dessutom 

• visa förmåga att hantera maskiner på ett avancerad sätt 

• analysera, bedöma och lösa problem som visar att den studerande väl 

förstått kursens mål 
 

 



  
 

   

  
   

 

Klassisk gitarr 
 

Om kursen Kursfakta 

Innehåll 

De studerande skall efter egen uppmätningsritning, under ledning, tillverka 

en klassisk gitarr med integrerad hals. Stegvis varvas teori med praktiska 

tillämpningar som slutligen leder till ett färdigt instrument. 

Kunskaper 

• Säkert användande av handverktyg 

• Den klassiska gitarrens konstruktion  

• Säker maskinhantering 

Bidrar delvis till utbildningens mål 1, 3, 4 

Färdigheter  

• hantera grundläggande handverktyg och maskiner 

• hantera grundläggande material för gitarrtillverkning 

Bidrar delvis till utbildningens mål 1, 3 

 

Kompetenser  

• använda rätt verktyg för givet ändamål 

• bygga en klassisk gitarr från grunden 

Bidrar delvis till utbildningens mål 1, 3, 4 

 

Undervisningsformer 

Föreläsningar, lektioner och praktisk tillämpningsövningar. 

 

Kunskapskontroll 

Kunskapskontroll görs praktiskt genom löpande individuell handledning, 

tematiska uppgifter och muntliga genomgångar. 

 

 

Utbildningen som kursen 

ingår i  

Musikinstrumentmakare 

 

Utbildningsnummer och 

omgång 

20180131, Omgång 1-3 

 

Beslutsdatum för 

kursplanen 

2019 04 03 

 

Kursens omfattning 

14 veckor, 70 Yh-poäng 

 

Kursens lärar-eller 

handledda verksamhet 

210 timmar 

 

Undervisningsspråk 

Ges delvis på Engelska 



  
 

   

  
   

Betygskriterier 

Kursen har en tregradig betygsskala (IG,G och VG). 

 

För betyget G krävs att den studerande skall visa  

• grundläggande färdigheter inom tillverkning, materialval, sammansättning 

av instrumentet och tonbildning  

 

För betyget VG krävs att den studerande utöver kriterier för betyget G skall 

dessutom 

• visa fördjupad förståelse för materialval 

• visa yrkesmässig standard inom tillverkning och sammansättning av 

instrumentet och tonbildning 

 



  
 

   

  
   

 

LIA 
 

Om kursen Kursfakta 

Innehåll 

Utbildningsanordnaren upprättar de formella kontakter som behövs med 

verkstäder eller fabriker inom och utom landets gränser. Den studerande 

skall vara i aktivt arbete under praktikperioden och samtidigt nogsamt 

observera praktikplatsens totala verksamhet. Efter genomförd LIA-period 

ingår såväl skriftlig som muntlig redovisning av praktikplatsen och LIA-

perioden. LIA kan genomföras i Sverige eller internationellt. 

Kursen syftar till att ge den studerande erfarenhet och insikt i hur arbetet i en 

aktiv musikinstrumentbyggarverkstad eller fabrik sker, ur hantverksmässigt, 

produktionstekniskt, organisatoriskt, ekonomiskt och administrativt 

perspektiv. 

Kunskaper 

• hur en gitarrbyggare/reparatörs dagliga verksamhet kan se ut 

Bidrar delvis till utbildningens mål 1, 2, 3, 4 ,5 ,6, 7 

Färdigheter  

• utföra de arbetsmoment som den dagliga verksamheten kräver 

bidrar delvis till 1, 2, 3 

 

Kompetenser  

• att själv styra sin egen verksamhet för att nå de kunder man önskar 

• att bedöma kostnad och tidsåtgång för specifika arbeten 

Kompetenser bidrar delvis till 1, 2, 3, 4 

 

Undervisningsformer 

Undervisningen bedrivs genom arbete på respektive LIA-företag, 

diskussioner och utvärderingar med handledare på LIA-företaget och 

utbildningsanordnarens LIA-samordnare. I undervisningen ingår att under 

Utbildningen som kursen 

ingår i  

Musikinstrumentmakare 

 

Utbildningsnummer och 

omgång 

20180131, Omgång 1-3 

 

Beslutsdatum för 

kursplanen 

2019 04 03 

 

Kursens omfattning 

23 veckor, 115 Yh-poäng 

 

Kursens lärar-eller 

handledda verksamhet 

345 timmar 

 

Undervisningsspråk 

Ges delvis på Engelska 



  
 

   

  
   

handledning ansöka om LIA-plats och förberedelsearbete inför kursen samt 

muntlig och skriftlig presentation efter kursens avslutande. 

Kunskapskontroll 

• genom en skriftlig utvärdering rörande den studerande utförd av 

handledare på LIA-företaget enligt kursens betygskriterier. 

• genom bedömning genomförd av utbildningsanordnarens LIA-samordnare 

avseende den studerandes genomförda och redovisade skriftliga och 

muntliga uppgifter, som utförs i samband med LIA-kursen start och slut. Den 

studerande examineras vid kursens slut. Underlaget för examination är en 

samlad bedömning av den studerandes prestationer under kursens gång. 

Betygskriterier 

Kursen har en tregradig betygsskala (IG,G och VG). 

 

För betyget Godkänd: 

• den studerande visar goda kunskaper om kursens mål 

• den studerande redovisar sina erfarenheter från LIA-kursen muntligt och 

skriftligt 

• den studerande arbetar under LIA-kursen enskilt och tillsammans med 

andra och gör framsteg 

• den studerande deltar aktivt i arbetet på LIA-företaget 

• den studerande beskriver samband och gör enkla jämförelser med LIA-

kursen som grund 

 

För betyget Väl Godkänd: 

• den studerande har väl förstått kursens mål. 

• den studerande redovisar sina erfarenheter från LIA-kursen muntligt och 

skriftligt på ett säkert sätt 

• den studerande är aktiv både vid enskilt arbete och tillsammans med 

andra, tar ansvar för sin inlärning samt har tilltro till sin förmåga 

• den studerande förstår och hanterar, i den mån detta förekommer, 

kontakter med kunder/klienter med säkerhet  

 

 



  
 

   

  
   

 

Materialkunskap 
 

Om kursen Kursfakta 

Innehåll 

Kursen syftar till att förmedla olika materials egenskaper och 

användningsområden. Material så som trä, metaller, polymera material, 

kompositer, limmer och lacker studeras. Genom teoretiska fakta och 

praktiska tillämpningsövningar ges en vidgad förståelse för materialens olika 

egenskaper och användningsområden. Den studerande skall efter 

genomgången kurs kunna orientera sig bland de traditionella samt de nya 

material som används i samband med gitarrtillverkning. 

Kunskaper 

• fördjupad materialkunskap 

Bidrar delvis till utbildningens mål 1, 4, 6 

Bidrar helt till utbildningens mål 2 

 

Färdigheter  

• förstå olika materials användningsområden 

• förstå hur olika material reagerar med varandra 

Bidrar delvis till utbildningens mål 2 

 

Kompetenser  

• skilja på material av hög och låg kvalitet 

• skilja på ett större urval av träslag som används vid gitarrtillverkning 

• ur ett konstruktionsmässigt och tonbildande perspektiv välja material för 

att uppnå önskat resultat 

Bidrar delvis till utbildningens mål 1, 2 

 

Undervisningsformer 

Föreläsningar, lektioner, laborationer och egna studier. 

 

Utbildningen som kursen 

ingår i  

Musikinstrumentmakare 

 

Utbildningsnummer och 

omgång 

20180131, Omgång 1-3 

 

Beslutsdatum för 

kursplanen 

2019 04 03 

 

Kursens omfattning 

1 vecka, 5 Yh-poäng 

 

Kursens lärar-eller 

handledda verksamhet 

15 timmar 

 

Undervisningsspråk 

Ges delvis på Engelska 



  
 

   

  
   

Kunskapskontroll 

Ett skriftligt kunskapsprov i lektionssal. 

 

Betygskriterier 

Kursen har en tregradig betygsskala (IG,G och VG). 

 

För betyget G krävs att den studerande skall 

• visa kännedom om de traditionella träslagen inom gitarrbyggeri 

• visa förståelse för grundläggande kunskaper om olika materials egenskaper 

och användningsområden 

• visa kännedom om de traditionellt förekommande materialtyperna 

 

För betyget VG krävs att den studerande utöver kriterier för betyget G skall 

dessutom 

• visa förståelse för de olika alternativa träslagen inom gitarrbyggeri 

• visa förståelse för moderna materialtyper och deras egenskaper och 

användningsområden 
 

 



  
 

   

  
   

 

Modern klassisk/ Modern stålsträngad gitarr 
 

Om kursen Kursfakta 

Innehåll 

I kursen ingår studier av den moderna gitarrens utveckling under 1900-talets 

senare del. Den studerande skall utforska moderna tillverkningsmetoder, 

konstruktioner och tonala idéer. 

Den studerande skall efter genomgången kurs ha utökad förståelse för den 

moderna gitarrens funktion och konstruktion. Den studerande skall ha 

provat icke-traditionella gitarrkonstruktioner så som exempelvis bultad 

halsinfästning och alternativa beribbningar, samt förstå hur de påverkar 

instrumentets tonala kvalitéer. 

 

Kunskaper 

• den moderna akustiska gitarrens utveckling 

• om flertalet olika konstruktionsvariationer inom akustiska gitarrer 

Bidrar delvis till utbildningens mål 3, 4, 5, 6 

 

Färdigheter  

• Utföra konstruktionsvariationer 

Bidrar delvis till utbildningens mål 1, 2, 3 

 

Kompetenser  

• att på egen hand kunna Styra den funktionella och tonala karaktären 

genom konstruktionsvariationer 

• kunna bygga en modern akustisk gitarr från grunden 

Kompetenser bidrar delvis till 1, 2, 3, 4 

 

Undervisningsformer 

Föreläsning, lektioner och praktiska tillämpningar 

 

Utbildningen som kursen 

ingår i  

Musikinstrumentmakare 

 

Utbildningsnummer och 

omgång 

20180131, Omgång 1-3 

 

Beslutsdatum för 

kursplanen 

2019 04 03 

 

Kursens omfattning 

10 veckor, 50 Yh-poäng 

 

Kursens lärar-eller 

handledda verksamhet 

150 timmar 

 

Undervisningsspråk 

Ges delvis på Engelska 



  
 

   

  
   

Kunskapskontroll 

Kunskapskontroll görs praktiskt genom löpande individuell handledning, 

tematiska uppgifter och muntliga genomgångar. 

 

Betygskriterier 

Kursen har en tregradig betygsskala (IG,G och VG). 

 

För betyget G krävs att den studerande skall visa grundläggande färdigheter 

inom 

• tillverkning, materialval, sammansättning av instrumentet och tonbildning

  

För betyget VG krävs att den studerande utöver kriterier för betyget G skall 

dessutom 

• visa fördjupad förståelse för materialval 

• visa yrkesmässig standard inom tillverkning och sammansättning av 

instrumentet och tonbildning 
 

 



  
 

   

  
   

 

Musikkultur 1 
 

Om kursen Kursfakta 

Innehåll 

Instrumentalspel, Musikhistoria, Musikinstrumenthistoria. 

Kursen syftar till att ge den studerande grundläggande kunskaper i 

instrumentalspel, musikhistoria och musikinstrumenthistoria för att erhålla 

en bredare kunskap om musikens villkor och musikinstrumentens placering i 

musikvärlden. 

Kunskaper 

• grundläggande instrumentalspel på gitarr 

• grundläggande  musik och musikinstrumenthistoria 

Bidrar delvis till utbildningens mål 6 

 

Färdigheter  

• traktera grundläggande gitarrspel 

• sätta gitarren och dess betydelse i ett musikhistoriskt perspektiv 

Bidrar delvis till utbildningens mål 1, 2 

 

Kompetenser  

• att på egen hand kunna Styra den funktionella och tonala karaktären 

genom konstruktionsvariationer 

• kunna bygga en modern akustisk gitarr från grunden 

Kompetenser bidrar delvis till 1, 2, 3, 4 

 

Undervisningsformer 

Föreläsningar, lektioner och spelövningar 

 

Kunskapskontroll 

Ett skriftligt kunskapsprov i lektionssal. 

Utbildningen som kursen 

ingår i  

Musikinstrumentmakare 

 

Utbildningsnummer och 

omgång 

20180131, Omgång 1-3 

 

Beslutsdatum för 

kursplanen 

2019 04 03 

 

Kursens omfattning 

1 veckor, 5 Yh-poäng 

 

Kursens lärar-eller 

handledda verksamhet 

15 timmar 

 

Undervisningsspråk 

Ges delvis på Engelska 



  
 

   

  
   

Betygskriterier 

Kursen har en tregradig betygsskala (IG,G och VG). 

 

För betyget G krävs att den studerande skall 

• visa grundläggande kunskaper inom instrumentalspel 

• visa grundläggande kunskaper inom musikhistoria 

• visa grundläggande kunskaper inom musikinstrumenthistoria 

 

För betyget VG krävs att den studerande utöver kriterier för betyget G skall 

dessutom 

• visa bredare kunskap om musikens villkor och musikinstrumentens 

placering i musikvärlden. 
 

 



  
 

   

  
   

 

Musikkultur 2 
 

Om kursen Kursfakta 

Innehåll 

Huvudpunkten i kursen ligger på undervisning i instrumentalspel som 

samtidigt varvas med historiken kring instrumentet i fråga. Detta ger den 

praktiska förståelsen för dess förutsättningar och begränsningar. 

Föreläsningar inom musikakustik, alternativa stämningar, mensur och 

strängberäkningar skall gemensamt bilda grunden för förståelsen av 

musikinstrumentens utveckling såväl tekniskt som musikaliskt. 

Efter genomgången kurs skall den studerande kunna sätta 

musikinstrumenten i ett sammanhang utifrån tekniska och musikhistoriska 

perspektiv. Genom studierna i musikakustik får den studerande också ta del 

av den vetenskap som finns kring musikinstrumenten och ställa dessa mot 

beprövad erfarenhet. 

 

Kunskaper 

• fördjupande instrumentalspel på gitarr 

• fördjupande musik och musikinstrumenthistoria 

Bidrar delvis till utbildningens mål 6 

 

Färdigheter  

• traktera avancerat gitarrspel 

• sätta gitarren och dess tekniska utveckling i ett musikhistoriskt perspektiv 

Bidrar delvis till utbildningens mål 2 

 

Kompetenser  

• ur egna perspektiv och åsikter dra slutsatser kring tonalitet och  

funktionalitet 

Kompetenser bidrar delvis till 1, 2 

 

Utbildningen som kursen 

ingår i  

Musikinstrumentmakare 

 

Utbildningsnummer och 

omgång 

20180131, Omgång 1-3 

 

Beslutsdatum för 

kursplanen 

2019 04 03 

 

Kursens omfattning 

1 veckor, 5 Yh-poäng 

 

Kursens lärar-eller 

handledda verksamhet 

15 timmar 

 

Undervisningsspråk 

Ges delvis på Engelska 



  
 

   

  
   

Undervisningsformer 

Föreläsningar, lektioner och spelövningar 

 

Kunskapskontroll 

Ett skriftligt kunskapsprov i lektionssal. 

 

 

Betygskriterier 

Kursen har en tregradig betygsskala (IG,G och VG). 

 

För betyget G krävs att den studerande skall 

• visa grundläggande kunskaper inom instrumentalspel 

• visa grundläggande kunskaper inom musikinstrumenthistoria 

• visa grundläggande kunskaper inom musikhistoria 

 

För betyget VG krävs att den studerande utöver kriterier för betyget G skall 

dessutom 

• visa bredare kunskap om musikens villkor och musikinstrumentens 

placering i musikvärlden 

 
 

 



  
 

   

  
   

 

Orkestergitarr 
 

Om kursen Kursfakta 

Innehåll 

Kursen innehåller studier av orkestergitarrens historia och konstruktion. 

Särskilt för kursen är de kunskaper att skära ut välvningen i lock och botten 

som skiljer sig från övrig gitarrtillverkning. 

Kursen syftar till att fördjupa kunskaperna i gitarrtillverkning och den 

studerande skall efter genomgången kurs självständigt kunna redogöra för 

orkestergitarrens historik och tillverkningssätt 

 

Kunskap 

• orkestergitarrens historia 

• orkestergitarrens konstruktion 

Bidrar delvis till utbildningens mål 3, 4, 5, 6 

 

Färdighet  

• karva formen på orkestergitarrens fram och bakstycke 

• förstå och tillverka orkestergitarrens olika delar 

Bidrar delvis till utbildningens mål 1, 2, 3 

 

Kompetens  

• kunna bygga en Orkestergitarr från grunden 

Kompetenser bidrar delvis till 1, 2, 3, 4 

 

Undervisningsformer 

Föreläsningar, lektioner samt praktiska tillverkningsövningar. 

 

Kunskapskontroll 

Kunskapskontroll görs praktiskt genom löpande individuell handledning, 

tematiska uppgifter och muntliga genomgångar. 

Utbildningen som kursen 

ingår i  

Musikinstrumentmakare 

 

Utbildningsnummer och 

omgång 

20180131, Omgång 1-3 

 

Beslutsdatum för 

kursplanen 

2019 04 03 

 

Kursens omfattning 

21 veckor, 105 Yh-poäng 

 

Kursens lärar-eller 

handledda verksamhet 

315 timmar 

 

Undervisningsspråk 

Ges delvis på Engelska 



  
 

   

  
   

 

Betygskriterier 

Kursen har en tregradig betygsskala (IG,G och VG). 

 

För betyget G krävs att den studerande skall visa grundläggande färdigheter 

inom  

• tillverkning 

• materialval 

• tonbildning 

• sammansättning av instrumentet  

 

För betyget VG krävs att den studerande utöver kriterier för betyget G skall 

dessutom 

• visa fördjupad förståelse för materialval 

• visa yrkesmässig standard inom tillverkning, sammansättning av 

instrumentet och tonbildning 

 
 

 



  
 

   

  
   

 

Restaurering av knäppinstrument 
 

Om kursen Kursfakta 

Innehåll 

Grundläggande dokumentationsteknik. Arbetsplanering innehållande 

tidsberäkning och metod av restaureringsarbete. Genomgång av 

restaureringsobjektets olika delar och restaureringsproblem. Materiallära 

med avseende på de material som historiskt använts på knäppinstrument. 

Kursen syftar till att ge den studerande grundläggande kunskaper inom 

restaureringsteknik för knäppinstrument. Den studerande skall efter 

genomgången kurs självständigt kunna utföra ett avancerat 

restaureringsarbete med tillhörande dokumentation. 

Kunskap 

• grundläggande restaurering och reparationstekniker på knäppinstrument 

• beräkna tidsåtgång 

Bidrar delvis till 4 ,5 ,6 

Färdighet 

• analysera instrument och bedöma skadebild 

• utföra lämplig reparation på ett yrkesmässigt sätt 

Bidrar delvis till utbildningens mål 3 

Bidrar helt till utbildningens mål 2 

 

Kompetens 

• ta självständiga beslut kring reparation och restaurering 

• kunna redovisa för reparationsprocessen 

Bidrar delvis till utbildningens mål 2, 3, 4 

 

Undervisningsformer 

Lektioner, laborationer och restaureringsövningar. 

 

Utbildningen som kursen 

ingår i  

Musikinstrumentmakare 

 

Utbildningsnummer och 

omgång 

20180131, Omgång 1-3 

 

Beslutsdatum för 

kursplanen 

2019 04 03 

 

Kursens omfattning 

4 veckor, 20 Yh-poäng 

 

Kursens lärar-eller 

handledda verksamhet 

60 timmar 

 

Undervisningsspråk 

Ges delvis på Engelska 



  
 

   

  
   

Kunskapskontroll 

Metoder för kunskapskontroll är muntlig redovisning och portfolio 

 

Betygskriterier 

Kursen har en tregradig betygsskala (IG,G och VG). 

 

För betyget G krävs att den studerande skall 

• redovisa en restaurering som är fackmannamässigt utförd där de olika 

momenten tidsberäkning och metod av restaureringsarbete är dokumenterat 

• redovisa en förståelse för grunderna i en restaurering 

 

För betyget VG krävs att den studerande utöver kriterier för betyget G skall 

dessutom 

• redovisa en restaurering enligt betyget Godkänd samt redovisar en 

fördjupad förståelse för restaureringens historiska betydelse inom 

materiallära 
 

 



  
 

   

  
   

 

Ritteknik  
 

Om kursen Kursfakta 

Innehåll 

Föreläsningar inleder momenten och avser att beskriva motiv och bakgrund 

till kursens moment och uppläggning. Sammanfattning av ritverktygens 

betydelse och nödvändighet. Praktiska uppmätningsövningar på 

musikinstrument. Kursen syftar till att ge den studerande grundläggande 

manuella kunskaper och färdigheter i rit- och uppmätningsteknik med fokus 

på musikinstrument. Efter avslutad kurs skall den studerande kunna utföra 

grundläggande enkla ritningar och uppmätningar med manuella metoder och 

verktyg. 

 

Kunskap 

• ritteknik och ritningsavläsning 

• material och konstruktion 

Bidrar delvis till utbildningens mål 4, 5 

 

Färdighet 

• söka och hitta information på en ritning 

• använda olika uppmätningstekniker 

• korrekt ange mått och skala 

Bidrar delvis till utbildningens mål 2, 3 

 

Kompetens 

• manuellt rita och läsa av en ritning 

Bidrar delvis till utbildningens mål 1, 2, 3 

 

Undervisningsformer 

Föreläsningar, lektioner, övningsuppgifter. 

Utbildningen som kursen 

ingår i  

Musikinstrumentmakare 

 

Utbildningsnummer och 

omgång 

20180131, Omgång 1-3 

 

Beslutsdatum för 

kursplanen 

2019 04 03 

 

Kursens omfattning 

3 veckor, 15 Yh-poäng 

 

Kursens lärar-eller 

handledda verksamhet 

45 timmar 

 

Undervisningsspråk 

Ges delvis på Engelska 



  
 

   

  
   

Kunskapskontroll 

Metoder för kunskapskontroll är muntlig redovisning och praktiskt prov 

 

Betygskriterier 

Kursen har en tregradig betygsskala (IG,G och VG). 

För betyget G krävs att den studerande skall  

• visa en ritning som är fackmannamässigt utförd där all information finns 

med visa en förståelse för hur en grundläggande ritning är uppbyggd 

 

För betyget VG krävs att den studerande utöver kriterier för betyget G skall 

dessutom  

• visa en ritning som uppvisar en tydlighet även i detaljerna 
 

 



  
 

   

  
   

Ritteknik CAD 

 

Om kursen  Kursfakta 

Innehåll 

Föreläsningar, lektioner och praktiska ritövningar skall tillsammans ge 

grundläggande information om den datoriserade ritteknikens möjligheter 

avseende lagringsmöjligheter, kommunikation och som grundinformation för 

datorstyrt tillverkningsteknik. 

 

Mål 

Kursen syftar till att ge den studerande grundläggande kunskaper och 

insikter i ritteknik med digitala verktyg. Kursen skall också ge kunskaper om 

och insikter i CAD-verktygens möjligheter och användningsområde som 

konstruktions- och uppmätningsverktyg. Kursen skall ge praktisk erfarenhet 

av teknikens möjligheter inom musikinstrumentområdet. 

 

Undervisningsformer 

Undervisningen sker i föreläsning, lektioner och ritningsövningar på hela 

eller delar av musikinstrument. 

Kunskapskontroll 

Metoder för kunskapskontroll är muntlig redovisning och praktiskt prov 

Betygskriterier 

Kursen har en tregradig betygsskala (IG,G och VG). 

 

För betyget G krävs att den studerande skall  

• visa grundläggande kunskaper om ritteknik med digitala verktyg 

• visa måttsättning och ritning av tredimensionellt föremål 

För betyget VG krävs att den studerande utöver kriterier för betyget G skall 

dessutom  

Utbildningen som kursen 

ingår i  

Musikinstrumentmakare 

Utbildningsnummer och 

omgång 

201405630, Omgång 1-3 

Beslutsdatum för 

kursplanen 

2019 04 03 

Kursens omfattning 

4 veckor, 20 Yh-poäng 

Kursens lärar-eller 

handledda verksamhet 

100 timmar 

Undervisningsspråk 

Svenska 



  
 

   

  
   

• visa måttsättning och ritning av avancerat tredimensionellt föremål 

 



  
 

   

  
   

 

Stålsträngad gitarr  
 

Om kursen Kursfakta 

Innehåll 

Kursen innehåller studier av den traditionella stålsträngade gitarrens historia 

och konstruktion. Den stålsträngade gitarrens historia och 

konstruktionsprinciper studeras genom litteraturstudier samt genom 

praktiskt arbete. Kursen syftar till att fördjupa kunskaperna i gitarrtillverkning 

och den studerande skall efter genomgången kurs självständigt kunna 

redogöra för den stålsträngade gitarrens historik och tillverkningssätt. 

 

Kunskap 

• den stålsträngade gitarrens konstruktionsprinciper och historia 

Bidrar delvis till utbildningens mål 3, 4, 5, 6 

 

Färdighet 

• tillverka en stålsträngad gitarrs olika delar 

Bidrar delvis till utbildningens mål 1, 2, 3 

 

Kompetens 

• redogöra för den stålsträngade gitarrens historia 

• bygga en traditionell stålsträngad gitarrr från grunden 

Bidrar delvis till utbildningens mål 1, 2, 3, 4 

 

Undervisningsformer 

Föreläsningar, lektioner och praktisk tillämpning. 

 

Kunskapskontroll 

Kunskapskontroll görs praktiskt genom löpande individuell handledning, 

tematiska uppgifter och muntliga genomgångar. 

Utbildningen som kursen 

ingår i  

Musikinstrumentmakare 

 

Utbildningsnummer och 

omgång 

20180131, Omgång 1-3 

 

Beslutsdatum för 

kursplanen 

2019 04 03 

 

Kursens omfattning 

14 veckor, 70 Yh-poäng 

 

Kursens lärar-eller 

handledda verksamhet 

210 timmar 

 

Undervisningsspråk 

Ges delvis på Engelska 



  
 

   

  
   

 

Betygskriterier 

Kursen har en tregradig betygsskala (IG,G och VG). 

 

För betyget G krävs att den studerande skall visa grundläggande färdigheter 

inom  

• tillverkning, materialval, sammansättning av instrumentet och tonbildning

  

För betyget VG krävs att den studerande utöver kriterier för betyget G skall 

dessutom 

• visa fördjupad förståelse för materialval 

• visa yrkesmässig standard inom tillverkning och sammansättning av 

instrumentet och tonbildning 

 
 

 


