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Prov och provkoder 

• Delredovisning 1, 5 hp (1001) 
• Delredovisning 2, 5 hp (1002) 
• Delredovisning 3, 5 hp (1003) 
• Slutredovisning, 15 hp (1004) 

 
Mål 
Efter genomgången kurs förväntas studenten: 

• visa kunskap och förståelse om det nutida musikområdet, samt vara väl- 
orienterad inom aktuella strömningar avseende nutida musik, samt ha för-
djupad kunskap i den konstnärliga processen och de egna arbetsmetoderna 
i synnerhet, 

• uppvisa ett utomordentligt hantverkskunnande inom det nutida musik-
området, 

• visa förmåga att självständigt skapa och förverkliga egna konstnärliga 
idéer,  

• visa förmåga att i ett internationellt sammanhang redogöra för det egna  
arbetet med hänsyn till nutida musik och samhället i övrigt,  

• visa förmåga till samarbete med såväl konstnärligt verksamma inom musik 
som med utövare inom andra konstarter, 

• visa förmåga att göra bedömningar kring det egna arbetet med hänsyn till 
relevanta konstnärliga, samhälleliga och etiska aspekter. 

 
Innehåll 
Det självständiga arbetet täcker samtliga terminer i det gemensamma master-
programmet. I slutet av varje termin sker en delredovisning där studenten får 
möjlighet att reflektera över projektet.  
Det självständiga arbetet uppfyller masterprogrammets intention att vara en grupp-
process. Bedömningen sker dock indiviuellt enligt beskrivningen ovan. 
 
Kurslitteratur och övriga läromedel 
Fastställs av lärare och student i samverkan. 
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Behörighet 
Antagen till det gemensamma masterprogrammet CoPeCo vid KMH.  
 

Examination 
Fortskridandet inom kursen utvärderas genom tre delredovisningar och en 
slutredovisning. Vid de tre delredovisningarna ska en tydlig och väldoku-
menterad utveckling visas. Vid den fjärde och avslutande redovisningen 
ska ett självständigt konstnärligt arbete presenteras där det ingår en skrift-
lig reflekterande del om minst 5000 ord.  
 
Betygsgrader 
Godkänd, Underkänd. 
 


