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Kursplan 

Ljud som kritisk praktik, 30 högskolepoäng 
Sound as Critical Practice, 30 credits 
 

Kurskod: FM104A Huvudområde: Scen och media 
Institution: Institutionen för film och media Fördjupningsnivå: AXX 
Betygsskala: U-G Fastställd av: Utskott för beslut om kurs- och 

utbildningsplaner på grundnivå och avancerad nivå inom 
institutionerna för film och media, scenkonst och 
skådespeleri 

Utbildning: Fastställandedatum: 
Fristående kurs  2020-02-03 
Utbildningsnivå: Avancerad nivå Revideringsdatum: 20XX-MM-DD 
Ämnesgrupp: SM1 Giltig från: HT 2020 
Utbildningsområde:  
Media 100%  

 

Behörighetskrav 
Grundläggande behörighet: för studier på avancerad nivå. 

Särskild behörighet:  

 - Konstnärlig kandidatexamen, 180 hp eller motsvarande  

- Dokumenterad erfarenhet av konstnärligt arbete  

- Engelska 6  

Urval 
Urval sker baserat på ett cv och ett personligt brev där den sökande motiverar varför hen söker 
kursen, samt vid behov intervjuer, i andra steg.  

Undervisningsspråk 
Engelska som huvudspråk.  

Syfte 
Kursen syftar till att utforska ljudets potential som en konstnärlig motståndspraktik – ur ett 
etiskt och normkritiskt perspektiv. Kursen har som intention att utmana de normer och kulturer 
som gäller för ljud och lyssnande. Detta sker genom att pröva hur soniska etiker och 
normkritiska metoder kan användas för att förändra rådande maktstrukturer i det soniska 
landskapet – och den egna praktiken.  

Kursinnehåll  
• Ljud som konstnärlig motståndspraktik.  

• Soniska etiker och normkritiska förhållningssätt 

• Ljudets materialitet, lyssnandets traditioner och kritiska praktiker.  
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• Platsspecifik praktik, soniska landskap och det offentliga rummet: historia, minne och 
antropocen.  

Kursen består av följande delkurser:  

Sonisk etik, 7,5 hp  Ethics in Sonic Art, 7,5 credits 

I den här delkursen behandlas etik inom den soniska konsten. Här utforskas grundläggande 
etiska frågor kopplat till vad det innebär att vara sonisk utövare i det tjugoförsta århundradet.  

 

Ljud som motståndspraktik, 7,5 hp Modes of Resistance in Sonic practice, 7,5 
credits 

I den här delkursen utforskas ljudet som motståndspraktik genom föreläsningar, workshops 
och möten med konstnärer med olika ingångar till begreppet ”motståndspraktik”.  

 
 

(Om) förhandlingar i det soniska landskapet, 
7,5 hp 

Re)negotiating spaces, sites and scapes, 7,5 
credits 

I delkursen (Om)förhandlingar i det soniska landskapet utforskas ett antal platsspecifika 
förhållanden utifrån ett konstnärligt och kritiskt perspektiv som har central betydelse i den 
soniska praktiken. Blocket löper mellan teman som utforskar dåtid, samtid och framtid i 
platsspecifik sonisk praktik.  

 

Antropocen, 7,5 hp                              (Re)negotiating spaces, sites and scapes 7,5 credits  

Den här delkursen närmar sig frågan om mänsklighetens inverkan på miljön och klimatet, 
känd som antropocen.  

 
 

 

Undervisningsformer och undervisningens upplägg 

Kursen varvar teori och praktik – med fokus på studentens egen konstnärliga praktik.  

Den ges i form av textseminarier i helklass men också i form av workshops samt fältstudier.  

Reflektioner sker kontinuerligt muntligt, skriftligt och praktiskt utifrån inläst text och studentens 
egna undersökningar av den egna praktiken.  

Förutom schemalagd tid förväntas de studerande att arbeta med självstudier och praktiskt eget 
konstnärligt arbete.  

Lärandemål  
Sonisk etik, 7,5 hp 
Studenten ska efter avslutad kurs: 

• kunna synliggöra begreppet sonisk etik samt redogöra för hur etiska förhållningssätt kan 
användas inom den egen konstnärliga praktiken.  

 

Ljud som motståndspraktik, 7,5 hp 
Studenten ska efter avslutad kurs: 
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• kunna utforska ljudets och lyssnandets potential som motståndspraktik utifrån etiska och 
normkritiska perspektiv – och i förhållande till sin egen praktik.  

 

(Om) förhandlingar i det soniska landskapet, 7,5 hp 
Studenten ska efter avslutad kurs: 

• kunna visa på hur platsspecifik sonisk praktik kopplar an till historia, minne och 
antropocen – i vår samtid och i den egna konstnärliga praktiken.  

 

• Antropocen, 7,5 hp  

• kunna belysa begreppet antropocen och genom muntligt, skriftligt och praktiskt 
undersökande arbete reflektera kring hur etiska perspektiv knutna till antropocen relaterar 
till den egna och andras konstnärliga, soniska praktiker.  

 

Examination  
Sonisk etik, 7,5 hp 
Examination sker under kursens gång genom, i förväg bestämda, skriftliga, muntliga och 
praktiska seminariemöten och redovisningar. 

 

Ljud som motståndspraktik, 7,5 hp 
Examination sker under kursens gång genom, i förväg bestämda, skriftliga, muntliga och 
praktiska seminariemöten och redovisningar.  

 

(Om) förhandlingar i det soniska landskapet, 7,5 hp 
Examination sker under kursens gång genom, i förväg bestämda, skriftliga, muntliga och 
praktiska seminariemöten och redovisningar 

 

Antropocen, 7,5 hp                           

Examination sker under kursens gång genom, i förväg bestämda, skriftliga, muntliga och 
praktiska seminariemöten och redovisningar.  

 

 

Max fem omexaminationer är tillåtna.  
 

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 
 

- 

Betygskriterier  
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För betyget Godkänd: Studenten har uppnått de angivna lärandemålen.  

För betyget Underkänd: Studenten har inte uppnått de angivna lärandemålen.  
 

Läromedel 
Anges vid kursstart. 

Kursvärdering 
Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet 
inhämtas och att resultaten av utvärderingar i de former som beslutats av StDH återkopplas till 
studenterna samt påverkar kursens utformning och utveckling. 

Ersätter tidigare kurs 
Kursen ersätter  

S6021A Ljud som kritisk praktik.  

Överlappar annan kurs 
Kursen överlappar - och kan inte ingå i examen tillsammans med Klicka och välj. 

Övrigt 
- 
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