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Kursplan 

Perspektiv på kroppsliga och vokala praktiker i 
scenkonst     , 15 hp 
Perspectives on Bodily and vocal practices in the Performing 
arts, 15 credits 
 

Kurskod: SC127A Huvudområde: Scen och media 
Institution: Institutionen för scenkonst Successiv fördjupning: AXX 
Betygsskala: U-G  
Utbildning:  
Fristående kurs       
Klicka och välj       
Klicka och välj       
Utbildningsnivå: Avancerad nivå Fastställd av: 

Utskottet för kursplaner på avancerad nivå 
Ämnesgrupp: SM1 Fastställandedatum: 2021-01-20 
Utbildningsområde: Revideringsdatum: 20XX-MM-DD 
Media 100% Giltig från: Klicka och välj 20XX 
Klicka och välj      %  
Klicka och välj      %  

 

Behörighetskrav 
Grundläggande behörighet:  

för studier på avancerad nivå  med undantag från Svenska 1, 2, 3 och Engelska 6. 

Särskild behörighet:  

      

Urval 
Om det är fler behöriga sökande än antal platser till kursen görs ett urval. Urval sker genom en 
samlad bedömning av inlämnade handlingar, utifrån SKH:s urvalskriterier för avancerad nivå. 

Undervisningsspråk 
Engelska som huvudspråk.  

Kursinnehåll  
Kursen syftar till att studenten utvecklar sin förståelse av kroppsliga och vokala praktiker i 
scenkonst. Kursen tar utgångspunkt i studentens specifika scenkonstnärliga praktiker, och den 
specifika relation till egna och andras kroppsliga och vokala praktiker som det innebär. 

Inom kursen fördjupar sig studenten i frågor som t.ex. relationer mellan kroppar på scen och i 
konstnärliga processer, relationen mellan kropp, röst och andra uttryck, kroppen och röstens 
narrativa, affektiva och kinestetiska aspekter på scen. Studenten fördjupar sig i dessutom olika 
teoretiska perspektiv på kroppsliga processer och erfarenheter samt samhälleliga kroppsliga och 
vokala normer.   
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I eget arbete granskar och problematiserar studenten sitt förhållningssätt till sin egen och andras 
kropp och röst i konsnärliga processer och på scen och sina metoder för att lösa 
gestaltningsmässiga problem relaterat till detta. Studenten kontexualiserar sitt förhållningssätt i 
relation till andra sätt att arbeta med kroppsliga och vokola praktiker, samhälleliga 
frågeställningar och/eller teoretiska perspektiv på kropp.         

Kursen består av följande delkurser:  

Namn på delkurs på svenska, X hp Name of module in English, X credits 

      
 

Namn på delkurs på svenska, X hp Name of module in English, X credits 

      
 

Namn på delkurs på svenska, X hp Name of module in English, X credits 

      
 

Namn på delkurs på svenska, X hp Name of module in English, X credits 

      
 

Namn på delkurs på svenska, X hp Name of module in English, X credits 

      
 

Namn på delkurs på svenska, X hp Name of module in English, X credits 

      

 

Undervisningsformer 

Workshops, föreläsningar, seminarier, eget arbete, handledning.  

Lärandemål  
Namn på delkurs på svenska, X hp 
Studenten ska efter avslutad kurs: 

• 1. kunna kontextualisera sitt eget arbete i relation till valda konstnärliga förhållningssätt 
relaterat till kroppsliga och vokala praktikers roll i konstnärliga processer eller på scen  

• 2. kunna kontextualisera sitt eget arbete i relation till valda teoretiska perspektiv på 
kroppsliga och vokala erfarenheter, processer och sociala normer  

• 3. kunna kritisk granska valda delar av sitt konstnärliga förhållningssätt till den egna eller 
andras kroppsliga och vokala praktiker i den konstnärliga processen, utifrån sin specifika 
praktik 

• 4. kunna kritisk granska och diskutera andras förhållningssätt till kroppsliga och vokala 
praktiker inom scenkonst  

 

Namn på delkurs på svenska, X hp 
Studenten ska efter avslutad kurs: 

•       
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Namn på delkurs på svenska, X hp 
Studenten ska efter avslutad kurs: 

•       
 

Namn på delkurs på svenska, X hp 
Studenten ska efter avslutad kurs: 

•       
 

Namn på delkurs på svenska, X hp 
Studenten ska efter avslutad kurs: 

•       
 

Namn på delkurs på svenska, X hp 
Studenten ska efter avslutad kurs: 

•       

Examination  
Namn på delkurs på svenska, X hp 
(1001) Skriftlig uppgift (gäller lärandemål 1, 2, 3) (12 hp) 

(1002) Muntlig presentation (gäller lärandemål 4) (3 hp)  
 

Namn på delkurs på svenska, X hp 
      

 

Namn på delkurs på svenska, X hp 
      

 

Namn på delkurs på svenska, X hp 
      

 

Namn på delkurs på svenska, X hp 
      

 

Namn på delkurs på svenska, X hp 
      

 

Om en student har beslut från Stockholms konstnärliga högskola om särskilt pedagogiskt stöd 
på grund av funktionsnedsättning, får examinator besluta om alternativa examinationsformer för 
studenten. 

Kurskrav  
   

Läromedel 
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25 sidor från varje av följande böcker läsas och diskuteras gemensamt. Därutöver väljer 
studenten 25 sidor individuellt (totalt 250s): 

Bleeker, Sherman et al. (2015). Performance and Phenomenology: Traditions and 
Transformations. London: Routledge.  

Fischer-Lichte, Jost & Jain (2018). The Politics of Interweaving Performance Cultures: Beyond 
Postcolonialism. 

Fisher & Gotman (2020). Foucault's Theatres. Manchester: Manchester University Press.  

Kendrich & Roesner (2011). Theatre Noice: The Sound of Performance. Cambridge: Cambridge 
Scholars Publishing. 

Meerzon & Pewney ed. (2020). Dramaturgy of Migration. Staging Multilingual Encounters in 
Contemporary Theatres. London: Routledge.  

 

 

Av studenten individuellt valt material (i relation till  kontextualisering av den egna praktikens 
förhållningssätt till kroppsliga och vokala praktiker) (motsvarande 100 s.)  

Av studenten individuellt valt konstnärligt forskningsprojekt eller doktorandprojekt (i relation 
till kontextualisering av den egna praktikens förhållningssätt till kroppsliga och vokala praktiker 
(motsvarande 100s.)  

 

Ytterligare referensmaterial kan tillkomma i anknytning till specifika kursmoment.   

Kursvärdering 
Kursen utvärderas i enlighet med Riktlinjer för kursvärderingar. 

Ersätter tidigare kurs 

Kursen ersätter      .  

Överlappar annan kurs 
Kursen överlappar och kan därför inte ingå i examen tillsammans med      . 

Övrigt 
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