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Moduler:  

• Praktisk redovisning, komposition, 2,5 hp (1901) 

• Praktisk redovisning, produktion, 2,5 hp (1902) 

 
Syfte 

Kursen syftar till att studenten ska utveckla en gedigen förmåga att arbeta 

självständigt inom komposition mot väl formulerade konstnärliga mål under 

handledning. Handledning kan ske enskilt eller i grupp och resultatet redovisas i 

en för projektet relevant redovisningsform. Relevanta samhälleliga och etiska 

aspekter diskuteras i kursen i relation till aktuella konstnärliga paradigm. 

  

Kursen är en del av fördjupningsområdet inom Konstnärligt kandidatprogram i 

musik, komposition med inriktning elektroakustisk musik (KKKE1) och 

Konstnärligt kandidatprogram i musik, komposition med inriktning konstmusik 

(KKKN2). 

 
Innehåll 
Kursen innehåller praktiska och teoretiska studier enskilt och i grupp med fokus 

på: 

• kompositionsundervisning och handledning, 

• självständigt konstnärligt arbete, 
• en för projektet relevant redovisningsform. 

Mål  
Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:  

Kunskap och förståelse 

• visa gedigen kunskap om och förståelse för konstnärligt projektarbete, 

 

Färdighet och förmåga 

• visa gedigen förmåga att arbeta självständigt mot konstnärliga mål, 
 

Värderingsförmåga och förhållningssätt 

• visa gedigen förmåga till reflektion över sitt eget och andras konstnärliga 

förhållningssätt,  
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• visa gedigen förmåga att inom musikområdet göra bedömningar med 

hänsyn till relevanta konstnärliga, samhälleliga och etiska aspekter. 

 
Kurslitteratur och övriga läromedel  
Se aktuell kursguide.  
 
Behörighet  
Godkända kurser Live-elektronikensemble 2 (DG8071) och Projekt 4, 

komposition (DG8062) inom Konstnärligt kandidatprogram i musik, komposition 

med inriktning elektroakustisk musik (KKKE1) eller Projekt 3, komposition 

(DG9095) och Projekt 4, komposition (DG8062) inom Konstnärligt 

kandidatprogram i musik, komposition med inriktning konstmusik vid KMH. 

 
Examination  
Kursen examineras genom konstnärligt gestaltande prov enskilt och i grupp. Se 

aktuell kursguide för utförlig beskrivning av examinationsformerna.  

 

Examinator har möjlighet att besluta om anpassad eller alternativ examination för 

studenter med dokumenterad funktionsnedsättning.    

 
Betygsgrader  
Godkänd, Underkänd. 

 


