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Kursplan: FA8051 

Kursplan 

Examenskonsert  
Graduation Concert  
 

 

Kurskod: FA8051 

Huvudområde: Musikpedagogik  

Utbildningsnivå: Avancerad nivå 

Giltig fr.o.m.: Ht 2022 

Beslut: UFN 2021:8 (2021-12-09)  

Högskolepoäng (hp): 10 

Ämnesgrupp: MU1 

Fördjupning: A2E 

Ändringsuppgifter:  

 

 

Moduler 
• Redovisning, 5 hp (2101) 
• Examenskonsert, 5 hp (2102) 

 

Syfte 
Kursen syftar till att studenten ska utveckla sin förmåga att med hög grad av 
självständighet arbeta med sitt fördjupningsområde mot väl formulerade 
konstnärliga mål. Studenten ges på så sätt möjlighet att utveckla sitt 
konstnärliga uttryck, sin förmåga att planera och genomföra ett eget valt 
projekt.  

Innehåll 
Kursen innehåller planering av ett självständigt konstnärligt projekt, individuellt 
eller i grupp. Därtill kommer repetitioner och annat arbete kring genomförandet 
av projektet samt presentation av resultatet i en för projektet relevant 
slutredovisning.  

• Projektplanering, arbete inför och genomförande av en performativ 
slutredovisning under handledning utgör kursens kärna. I detta ingår att 
reflektera över och problematisera sina egna konstnärliga processer.  

 
Utöver punkten ovan tillkommer seminarier i: 
• scenisk beredskap, 
• träning i att ge konstruktiv respons, 
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• mental träning, 
• producentskap, och 
• projektledning.  

Mål 
Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna: 

Kunskap och förståelse 
• visa mycket god kunskap om vad konstnärligt projektarbete kan innebära 

vad gäller arbetsinsats för alla inblandade, från planering till resultat, 
• visa förståelse för hur ett konstnärligt projekt som redovisas i en konsert 

eller annan form av performativ redovisning kan påverka konstnärliga val, 
beslut och resultat,  

Färdighet och förmåga 
• visa mycket god förmåga att med hög grad av självständighet planera och 

genomföra sitt projekt under avgränsade tidsramar,  
• visa fördjupade konstnärliga färdigheter i sitt fördjupningsområde,  
• visa mycket god förmåga att göra konstnärliga val i sitt projekt, 
• ge konstruktiv respons på andras projekt,  

Värderingsförmåga och förhållningssätt 
• reflektera över och analysera sitt eget och andras konstnärliga förhållnings-

sätt, och vilka konsekvenser detta kan få/har fått för sitt eget och andras 
projekt, 

• visa god förmåga att beakta och analysera sociala, psykologiska och etiska 
konsekvenser av sitt och andras konstnärliga projekt, 

• identifiera egna utvecklingsbehov när det gäller eget fördjupningsområde 
och genomförande av konstnärliga projekt. 

Kurslitteratur och övriga läromedel 
Se aktuell kursguide. 

Behörighet 
Inom Ämneslärarprogrammet med inriktning mot gymnasieskolan 
(LLGY1/LYMU1/LYMA1) godkända kurser på grundnivå om minst 180 hp 
varav kursen Konsertprojekt ska ingå.  
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Examination 
Kursen examineras genom: en delredovisning av projektet samt som en del i en 
examenskonsert vilket inkluderar en reflekterande utvärdering av projektet.  

I särskilda fall, vid exempelvis sjukdom eller skada, kan vissa delar examineras 
genom särskild uppgift. Varje enskilt fall bedöms i samråd mellan ansvarig 
lärare och eventuella behandlare. 

Examinator har möjlighet att besluta om anpassad eller alternativ examination 
för studenter med dokumenterad funktionsnedsättning. 

Betygsgrader 
Betygssättningen sker enligt en målrelaterad två-gradig skala:  

U=Underkänd  
G=Godkänd  

De skriftliga betygskriterierna meddelas studenten vid kursstart. Målrelaterade 
betygskriterier är bindande, se aktuell kursguide. 

Övrigt 
 


