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Kursplan 

Att arkivera världen i internetåldern, 7,5 hp 
Archiving the World in the Internet Age, 7.5 credits 
 

Kurskod: FM217G   Huvudområde: Scen och media 
Institution: Institutionen för film och media Successiv fördjupning: G1F 
Betygsskala: U-G  
Utbildning:  
Valbar kurs 
Fristående kurs 

Inom program på Stockholms konstnärliga högskola 

Utbildningsnivå: Grundnivå ej nybörjare Fastställd av: Utskottet för kursplaner på grundnivå 
Ämnesgrupp: FM1 Fastställandedatum: 2022-01-19 
Utbildningsområde: Revideringsdatum: 20XX-MM-DD 
Media 100% Giltig från: HT 2022 

 

Behörighetskrav 
Grundläggande behörighet:  

för studier på grundnivå  med undantag från Svenska 1, 2, 3. 

Särskild behörighet:  

30 hp inom huvudområdena Scen och media, Cirkus, Dans, Danspedagogik, Koreografi och 
Opera eller motsvarande 

Urval 
Programstudenter: Genom lottning efter studentens eget val och rangordning av kurser.  

Fristående studenter: Motiveringsbrev. 

Undervisningsspråk 
Engelska som huvudspråk.  

Kursinnehåll  
Studenterna undersöker, i samarbete med övriga studenter i kursen, relationen mellan arkiv, 
arkivering, kunskap och makt ur både ett historisk och samtida perspektiv. Under kursen bygger 
studenten sitt eget arkiv bl.a. utifrån sökningar på internet och med hjälp av olika sökmotorer 
och appar.   

Utifrån en individuell konstnärlig frågeställning utvecklar studenten sitt  arkiv som redovisas i 
form av ett work in-progress. 

 

Undervisningsformer 

Föreläsningar, workshop, handledning och praktiskt konstnärligt arbete. 
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Lärandemål  
Studenten ska efter avslutad kurs: 

• 1. kunna identifiera och beskriva sin konceptidé, 

• 2. kunna realisera sitt koncept i form av ett "work in-progress", 

• 3. kunna dokumentera sin process. 
 

Examination  
(1001) Muntlig redovisning av projektet, 1,5 hp, avseende lärandemål 1 och 2, betyg 
Underkänd (U) eller Godkänd (G) 

(1001) Oral presentation of the project, 1.5 credit, regarding learning outcomes 1 and 2, 
grades Fail (U) or Pass (G)  

(1002) Inlämning av dokumentationsmaterial, 6 hp, avseende lärandemål 3, betyg Underkänd 
(U) eller Godkänd (G) 

(1002) Submission of documentation material, 6 credits, regarding learning outcome 3, 
grades Fail (U) or Pass (G)   

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 
Sutherland, Tonia (2014) Restaging the Record: The Role of Contemporary Archives in 
Safeguarding and Preserving Performance as Intangible Cultural Heritage. Doctoral 
Dissertation, University of Pittsburgh. 229 s. 

Taylor, Diana (2003). The archive and the repertoire: performing cultural memory in the 
Americas. Durham, N.C.: Duke University Press. 326 s. 

. 

Kursvärdering 
Kursen utvärderas i enlighet med Riktlinjer för kursvärderingar. 

Ersätter tidigare kurs 

Kursen ersätter FM186G (tillfälleskod FM18A) Konstnärlig fördjupning, 7,5 hp.  

Överlappar annan kurs 
Kursen överlappar och kan därför inte ingå i examen tillsammans med FM186G (tillfälleskod 
FM18A) Konstnärlig fördjupning, 7,5 hp. 
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Övrigt 
- 


	Behörighetskrav
	Urval
	Undervisningsspråk
	Kursinnehåll
	Lärandemål
	Examination
	Läromedel
	Kursvärdering
	Ersätter tidigare kurs
	Överlappar annan kurs

