
 

Anbefalte spesifikasjoner for Mac/PC for MK-elever. 

Elever på medier og kommunikasjon (MK) får tilgang til programvarepakken Adobe Creative 

Cloud, som er et sentralt verktøy i undervisningen. En del av programmene i pakken, som 

for eksempel videoredigeringsprogrammet Premiere Pro og bildebehandlingsprogrammet 

Photoshop, fungerer imidlertid bedre med noe høyere hardware-spesifikasjoner enn 

standard PC gjennom innkjøpsordningen. 

 

Dette er selvfølgelig en økonomisk avveining, men vi anbefaler at MK-elever har følgende 

spesifikasjoner på sine datamaskiner (anbefalingene er basert på systemkravene oppgitt av 

Adobe, som også kan finnes her.)  

 

● På grunn av skjermkvalitet og farge-/kontrast-/bildegjengivelse anbefaler vi Mac for 

MK-arbeid. 

● I tillegg til datamaskin anbefaler vi også sterkt at elever investerer i ekstra 

lagringsmedie i form av ekstern SSD eller HDD med USB-tilkobling. 

● For elever med maskin som kun har USB-C tilkobling anbefaler vi også en USB type 

C hub, med minnekortleser (for eksempel som denne eller tilsvarende modeller.) 

 

 

Systemkrav for Apple Mac (for eksempel Macbook Pro) 

 Minimum Anbefalt 

Prosessor Intel 6. generasjon eller nyere Intel 7. generasjon eller nyere, 
eller  
Apple Silicon M1 (eller nyere) 

Operativsystem macOS v10.15 (Catalina) eller 
nyere 

macOS v10.15 (Catalina) eller 
nyere 

Minne 
(arbeidsminne) 

8GB RAM 16GB RAM 

GPU (grafikkminne) Apple Silicon: 8GB 
(maskinminne) 
 
Intel: 2GB dedikert minne på 
grafikkprosessor (GPU) 
 

Apple Silicon: 16GB 
(maskinminne) 
 
Intel: 4GB (eller høyere) dedikert 
minne på grafikkprosessor (GPU) 

Lagringsminne 4-8GB for installasjon av hvert 
enkeltprogram. 
 
Vi anbefaler 
harddisker/lagringsminne med 
større kapasitet enn 256GB. 

16GB for installasjon av hvert 
enkeltprogram. 
 
Vi anbefaler 
harddisker/lagringsminne med 
større kapasitet enn 256GB. 
 
Vi anbefaler sterkt ekstra 
lagringsmedie (SSD/HDD) med 
kapasitet fra 500GB) 

https://helpx.adobe.com/no/creative-cloud/system-requirements.html
https://www.biltema.no/kontor-teknikk/datatilbehor/datakabler/usb-type-c/usb-type-c-hub-med-3-usb-a-porter-og-kortleser-2000040579


 

Skjermoppløsning 1920x1080 1920x1080 eller høyere 

 

Systemkrav for Windows 

 Minimum Anbefalt 

Prosessor Intel 6. generasjon eller AMD 
Ryzen 1000 serie, eller nyere. 

Intel 7. generasjon, med Quick 
Sync (eller nyere) 
eller 
AMD Ryzen™ 3000 Series / 
Threadripper 2000 
(eller nyere) 

Operativsystem Microsoft Windows 10 (64-bit), 
versjon 1909 eller nyere. 

Microsoft Windows 10 (64-bit), 
versjon 1909 eller nyere. 

Minne 
(arbeidsminne) 

8GB RAM 16GB RAM 

GPU (grafikkminne) 2GB dedikert minne på 
grafikkprosessor (GPU) 
 
(Liste med kompatible grafikkort 
finnes her.) 

4GB dedikert minne på 
grafikkprosessor (GPU) 
 
(Liste med kompatible grafikkort 
finnes her.) 

Lagringsminne 8GB for installasjon av hvert 
enkeltprogram. 
 
Vi anbefaler 
harddisker/lagringsminne med 
større kapasitet enn 256GB. 

Rask SSD for installasjon av 
apper/program og cache under 
arbeid. 
 
Rask SSD/HDD for ekstra lagring. 
 
 

Lydkort ASIO-kompatibelt eller Microsoft 
Windows Driver Model 

ASIO-kompatibelt eller Microsoft 
Windows Driver Model 

Skjermoppløsning 1920x1080 1920x1080 eller høyere 

 

 

 

 

https://helpx.adobe.com/no/premiere-pro/system-requirements.html#gpu-acceleration
https://helpx.adobe.com/no/premiere-pro/system-requirements.html#gpu-acceleration

