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Kursplan
Hållbart yrkesliv inom musik
Sustainable Working Life in Music
Kurskod: CG2040

Högskolepoäng (hp): 5

Huvudområde: Musik

Ämnesgrupp: MU1

Utbildningsnivå: Grundnivå

Fördjupning: G1N

Giltig fr.o.m.: Ht 2021

Ändringsuppgifter:

Beslut: UFN 2021:1 (2021-01-28)

Moduler
•

Redovisning, introduktion hållbart yrkesliv i musik, 2 hp (2101)

•

Redovisning, fördjupning inom studentens eget val, 3 hp (2102)

Syfte
Kursen bidrar till att öka studentens grundläggande kunskaper om, och
förståelse för, social och miljömässig hållbarhet och hur detta kan påverka och
främja ett hållbart yrkesliv inom musikområdet. Kursen bidrar även till att ge
studenten tid och möjlighet att reflektera kring sina egna förutsättningar för att
skapa en inre hållbarhet samt en hållbar yrkesplattform inom musik utifrån sina
intressen, behov och möjligheter i relation till yttre samhällsfaktorer.

Innehåll
I kursen utvecklar studenten grundläggande kunskaper om social och
miljömässig hållbarhet och dess relation till ett yrkesliv i musik. Kursens syfte
uppnås genom att studera aktuell forskning och praktiska exempel inom
områden såsom hälsa (ex sömn, återhämtning, kost och träning), social
hållbarhet (ex samarbete, kommunikation och ledarskap) och miljö- och
klimatmässig hållbarhet (ex konsumtionsmönster och resvanor).
Undervisningen sker genom föreläsningar och seminarier samt även genom
handledning enskilt eller i grupp.
Kursen bygger på fokusområden hämtade ur FN:s globala mål i Agenda 2030
med frågeställningar och diskussion kring:
•

hälsa och välbefinnande,
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•

jämställdhet och minskad ojämlikhet,

•

hållbar konsumtion och produktion,

•

klimatförändringar,

•

fredliga och inkluerande samhällen.

Mål
Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:
Kunskap och förståelse
• visa grundläggande kunskap om social och miljömässig hållbarhet i relation
till ett yrkesliv i musik,
Färdighet och förmåga
• självständigt och/eller i samarbete med andra planera, genomföra och
utvärdera ett projekt inom ett av områdena för kursen,
•

muntligt, skriftligt eller på annat sätt presentera ett projekt med tydlig
relevans och koppling till någon aspekt av ett hållbart yrkesliv inom
musikfältet,

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• identifiera och reflektera kring sina egna förutsättningar och behov i
relation till inre hållbarhet och yttre samhällsfaktorer,
•

resonera kring den egna musikverksamhetens inverkan på och bidrag till en
hållbar samhällsutveckling.

Kurslitteratur och övriga läromedel
Se aktuell kursguide.

Behörighet
Grundläggande behörighet för högskolestudier. Särskild behörighet: Minst 60
hp i musik.

Urval
Om det finns fler behöriga sökande än antal platser på kursen sker urval på
grundval av 2/3 betyg och 1/3 högskoleprov.

Examination
Kursen examineras genom redovisning av grupparbete samt individuella
skriftliga uppgifter. Se aktuell kursguide för utförlig beskrivning av
examinationsformerna.

2(3)

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
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