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Kursplan 

Lyssnande och ljudande som expansion av danspraktik, 7,5 hp 
högskolepoäng 
Listening and sounding as expansion of dance practice, 7,5 hp 
credits 
 

Kurskod: D1072G Huvudområde: Dans 
Institution: Institutionen för dans Fördjupningsnivå: GXX 
Betygsskala: U-G Faställd av: DOCH:s lokala utskott för utbildningsplaner 

och kursplaner 
Utbildning: Fastställandedatum: 2019-01-18 
Fristående kurs Revideringsdatum: 20XX-MM-DD 
       
Utbildningsnivå: Grundnivå ej nybörjare Giltig från: ST 2019 
Ämnesgrupp: DA2  
Utbildningsområde:  
Dans 100%  
   
   

 

Behörighetskrav 
Grundläggande behörighet för studier på grundnivå med undantag för svenska 1, 2 och 3 samt 
engelska 6 samt  

Särskild behörighet 

• 30 hp inom konstnärligt område eller motsvarande. 

Urval 
Urval till kursen görs genom en samlad bedömning av inlämnade ansökningshandlingar. I bedö 
mningen tas hänsyn till tidigare utbildning, arbetslivserfarenhet eller andra erfarenheter 
värdefulla för den sökta kursen. I bedömningen tas särskild hä nsyn till erfarenhet av arbete med 
konstnärlig verksamhet med fokus på och anknytning till kursinnehållet  

Undervisningsspråk 
Engelska som huvudspråk  

Syfte  
Kursen syftar till att studenten tillskansar sig en gedigen inblick i olika delar av ljudteknik samt 
konkreta verktyg för att kunna använda den i sin konstnärliga praktik och därigenom utöka sina 
möjligheter att arbeta med ljud som material och uttrycksmedel.  

Kursinnehåll  
Kursen är praktisk med fokus på teknikens direkta användning samt vad ljud som konstnärligt 
material kan tillföra. Kursen innehåller arbete med ljudteknikens olika delar och kreativa 
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användningar samt eget arbete under handledning. Sista veckan görs slutmixar och 
lyssningssessioner där deltagarnas examinationer spelas upp. 

 

Undervisningsformer 

Föreläsningar☒ Seminarier☐ Lärarledd undervisning☒ 

Workshops☒ Handledning enskilt☒ Handledning i grupp☒ 

Individuell coaching☒ Tvåpartssamtal☐ Trepartssamtal☐ 

Lärandemål  
Studenten ska efter avslutad kurs kunna: 

• visa grundläggande förmåga i användandet av ljudteknik, samt resonera kring olika 
appliceringar i förhållande till dans och koreografi 

• göra en podcast på egen hand inkl. research, inspelning, mixning samt uppladdning. 

Kurskrav 
- 

Examination  
Kursen examineras genom en praktisk uppgift vid kursens slut i form av ett färdigt 
podcastavsnitt som ska finnas tillgängligt online för fri lyssning.  

Om en student får underkänt på ordinarie examination har studenten rätt att genomgå 
ytterligare högst fyra examinationstillfällen för att få godkänt resultat. 

Ersätter tidigare kurs 
- 

Överlappar annan kurs 
- 

Kommentar  
- 

Betygskriterier 
Godkänd  

- Studenten har uppnått de angivna lärandemålen  

Underkänd  

- Studenten har inte uppnått de angivna lärandemålen 
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 Läromedel 
Audio-vision av Michel-Chion. 


	Behörighetskrav
	Urval
	Undervisningsspråk
	Syfte
	Kursinnehåll
	Examination
	Ersätter tidigare kurs
	Överlappar annan kurs
	Kommentar
	Betygskriterier
	Läromedel

