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Kursplan 

Projektkurs i ljudkonst och elektroakustisk musik, 15 
högskolepoäng 
Project course in Sound Art and Electroacoustic Music, 15 
credits 
 

Kurskod: SC114A Huvudområde: Scen och media 
Institution: Institutionen för scenkonst Successiv fördjupning: AXX 
Betygsskala: U-G  
Utbildning:  
Fristående kurs       
Utbildningsnivå: Avancerad nivå Fastställd av: Utskott för beslut om kurs- och 

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

Ämnesgrupp: SM1 Fastställandedatum: 2020-06-16 
Utbildningsområde: Revideringsdatum: 20XX-MM-DD 
Media 100% Giltig från: VT 2021 

 

Behörighetskrav 
Grundläggande behörighet: för studier på avancerad nivå. 

Särskild behörighet:  

- 60 hp inom konstnärliga ämnen 

- Intyg över grundläggande kunskaper i studioteknik och i ett klipp/redigeringsprogram (DAW: 
Pro Tools, Reaper eller motsvarande) genom EMS grundkurs eller motsvarande 

- Svenska 1, 2 och 3 

- Engelska 5  

Urval 
Urval sker utifrån bedömning av inlämnat ansökningsmaterial  

Undervisningsspråk 
Svenska som huvudspråk, därtill kan andra skandinaviska språk och engelska förekomma.  

Syfte 
Kursen syftar till att studenten ska få fördjupade kunskaper om ljudkonstens och den 
elektroakustiska musikens (EAM) uppkomst och utveckling. Dessutom syftar kursen till att ge 
studenten metoder och verktyg för att kunna realisera ett eget projekt inom fältet ljudkonst 
och/eller elektroakustisk musik.  

Kursinnehåll  
      

Kursen består av följande delkurser:  
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Bakgrund, metoder och verkyg inom 
ljudkonst och EAM, 7,5 hp 

Background, methods and tools in Sound Art 
and EAM, 7.5 credits 

Delkursen rymmer en föreläsningsdel kring områdets utveckling fram till idag, viktiga 
konstnärer och deras verk. Studenterna ges en uppgift utifrån föreläsningarna. Därefter följer 
en verktygsdel bestående av undervisning i användandet av EMS studior och några 
programvaror samt i några andra verktyg som används inom ljudkonst och EAM.   

 

Eget projekt, 7,5 hp My own project, 7.5 credits 

Studenten formulerar en idé och arbetar fram ett koncept. Detta koncept ska resultera i ett 
mindre ljudkonstverk eller en EAM- komposition eller en förening av båda. Feedback på 
konceptet ges vid en delredovisning inför studenter och handledare. Därefter fullföljer 
studenten projektet och redovisar detta i slutet av kursen.  

 

 

Undervisningsformer 

Föreläsningar, handledning i grupp och individuell handledning, självständiga studier, övningar 
samt muntliga presentationer.  

Lärandemål  
Bakgrund, metoder och verkyg inom ljudkonst och EAM, 7,5 hp 
Studenten ska efter avslutad kurs: 

• på ett fördjupat plan kunna beskriva och redogöra för ljudkonsten och den elektroakustiska 
musiken som fält inklusive dess historia, teori och pågående utveckling samt roll i 
samhället,  

• kunna använda sig av några programvaror och verktyg som används inom ljudkonst och 
EAM, 

• kunna hantera den studioutrustning som finns på EMS. 
 

Eget projekt, 7,5 hp 
Studenten ska efter avslutad kurs: 

• kunna skapa ett ljudkonst- eller EAM-koncept utifrån en idé, 

• kunna vidareutveckla och omsätta konceptet till ett kortare ljudkonst- eller elektroakustiskt 
verk, 

• kunna redogöra för valet av metoder inom det egna projektet. 
 

 

Examination  
Bakgrund, metoder och verkyg inom ljudkonst och EAM, 7,5 hp 
Inlämnad skriftlig uppgift vid delkursen slut och muntlig presentation vid ett avslutande 
seminarium. 

 
 

Eget projekt, 7,5 hp 
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Redovisad uppgift i form av ett mindre ljudkonst- eller EAM- verk vid delkursen slut. 

Muntlig presentation vid ett avslutande seminarium.  
 

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  
Bakgrund, metoder och verkyg inom 
ljudkonst och EAM, 7,5 hp 

 

För betyget Godkänd: Studenten har uppnått de angivna lärandemålen. 

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

 
 

Eget projekt, 7,5 hp  
För betyget Godkänd: Studenten har uppnått de angivna lärandemålen. 

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

Läromedel 
Broman, P O. (2007). Kort historik över framtidens musik. Stockholm: Gidlunds förlag  

Engström, A., Stjerna Å (red.) (2019). Ljudkonst. Stockholm: OEI editör 

Kursvärdering 
Kursen utvärderas i enlighet med Riktlinjer för kursvärderingar. 

Ersätter tidigare kurs 

Kursen ersätter -.  

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

Övrigt 
- 
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