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LOKAL EXAMENSORDNING FÖR KONSTFACK
1. ALLMÄNT
En nationell examensordning med centrala bestämmelser om examen återfinns som bilaga till
Högskoleförordningen. Varje lärosäte har möjlighet att besluta om en lokal examensordning
där regler och bestämmelser som gäller för examensutfärdande vid respektive lärosäte finns
samlade. Konstfacks lokala examensordning omfattar både nationella (högskoleförordningen
1993:100, examensordningen, bilaga 2) och lokala regler.
Innehållet är anpassat till de förändringar som gjorts i högskolelagen (SFS 2006:173) och
högskoleförordningen (SFS 2006:1053) med anledning av den s.k. Bolognaprocessen.
Dessa förändringar innebar att
all högskoleutbildning indelades i tre nivåer: grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå
nya examina och examensfordringar infördes
ett nytt poängsystem infördes där en gammal poäng i det nya systemet motsvaras av 1,5
högskolepoäng (hp).
För att få examen enligt ändringarna i högskoleförordningen (SFS 2006:1053) krävs att minst
en av de kurser som skall ingå i examen har fullgjorts efter 1 juli 2007 (för mer information se
punkt 10 Övergångsbestämmelser).
Bestämmelser om examina återfinns i Högskoleförordningen (HF) 6 kap samt bilaga 2 till
förordningen (SFS 1993:100 med senare ändringar). En student som uppfyller fordringarna
för examen skall på begäran få examensbevis av högskolan (HF 6 kap 9 §).
Regeringen beslutar vilka examina som får utfärdas vid universitet och högskolor. Varje
universitet och högskola får sedan besluta om lokala regler, t ex om vilka huvudområden som
skall finnas och vilka för- och efterleder generella examina skall ha. En examensbenämning
består av examensbeteckningen enligt vad som anges i bilaga 2 till Högskoleförordningen
samt för- och efterled i förekommande fall vilka anger examens inriktning. Vid Konstfack
utfärdas examen på grund och avancerad nivå.

1.1 Konstfack har examensrätt för följande examina;
Konstnärliga examina:
Konstfack har examensrätt för konstnärlig master-, magister- samt kandidatexamen.
Ämneslärarexamen:
Konstfack har examensrätt för ämneslärarexamen gymnasieskolan (i ämnena bild, bild/design,
bild/media.), ämneslärarexamen årskurs 7-9 (i ämnena bild, slöjd).
Generella examina:
Konstfack har examensrätt för kandidat- och magisterexamen i huvudområdet bildpedagogik
samt generell masterexamen i området inom visuell kultur och lärande inriktning
bildpedagogik.
Äldre examina:
Konstfack har examensrätt för magisterexamen med ämnesbredd, högskoleexamen, samt
lärarexamen. Se övergångsbestämmelser (12).
Utbildnings- och forskningsnämnden (UFN) fastställer Konstfacks lokala examensordning på
delegation från rektor. UFN fastställer även nya huvudområden på delegation från rektor vilka
uppdateras kontinuerligt i examensordningen. Den lokala examensordningen uppdateras
kontinuerligt om ändringar har skett och gällande version anslås på Konstfacks hemsida och
intranät.
Nedanstående uppställning av Konstfacks examina innehåller både nationella och lokala
regler.

2. EXAMINA PÅ GRUNDNIVÅ
2.1 Generella examina på grundnivå
2.1.1 Kandidatexamen/Degree of Bachelor of Science
Nationella regler enligt högskoleförordningen
Kandidatexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 180 högskolepoäng
(hp) med viss inriktning som varje högskola själv bestämmer, varav minst 90 hp med
successiv fördjupning inom det huvudsakliga området (huvudområdet) för utbildningen. För
kandidatexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt
arbete (examensarbete) om minst 15 hp inom huvudområdet för utbildningen.
Lokala regler vid Konstfack
Kandidatexamen i huvudområdet bildpedagogik är den enda generella kandidatexamen som
erbjuds vid Konstfack. En generell kandidatexamen i huvudområdet bildpedagogik ska
väsentligen innehålla kurser på grundnivå, men får också innehålla kurser på avancerad nivå
om man anser att det är lämpligt med utgångspunkt i de krav som ställs i
examensbeskrivningarna.
Kandidatexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 180 högskolepoäng
varav minst 90 högskolepoäng med successiv fördjupning inom huvudområdet bildpedagogik.
För kandidatexamen ska studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett
självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng inom huvudområdet.
Examensbenämningar för generell kandidatexamen vid Konstfack
•

Kandidatexamen i bildpedagogik / Degree of Bachelor of Science in Visual Arts
Education

2.2 Konstnärliga examina på grundnivå
2.2.1 Konstnärlig kandidatexamen/Degree of Bachelor of Fine Arts
Nationella regler enligt högskoleförordningen
Konstnärlig kandidatexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 180
högskolepoäng (hp) med viss inriktning som varje högskola själv bestämmer. För konstnärlig
kandidatexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt
arbete (examensarbete) om minst 15 hp inom huvudområdet för utbildningen.
Lokala regler vid Konstfack
En konstnärlig kandidatexamen ska väsentligen innehålla kurser på grundnivå, men får också
innehålla kurser på avancerad nivå om man anser att det är lämpligt i förhållande till
examensmålen. Vid Konstfack är det inte tillåtet att i en lokal examensbeskrivning eller
utbildningsplan för en konstnärlig kandidatexamen ställa krav på en kurs från avancerad nivå.
Vid Konstfack krävs för en konstnärlig kandidatexamen att studenten har följt studiegången
för något av följande kandidatprogram:
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Kandidatprogram

Examensbenämning Engelsk
Examens inriktning:
(examen och
examensbenämning (Svensk och engelsk
huvudområde som
benämning)
erhålls efter
genomgånget
Kandidatprogram)

Kandidatprogrammet
Konst

Konstnärlig
kandidatexamen i
Konst

Degree of Bachelor
of Fine Arts (BFA)
in Fine Art

Kandidatprogrammet
i Grafisk design och
illustration (sista
antagning hösten
2016)

Konstnärlig
kandidatexamen i
Visuell
kommunikation1

Degree of Bachelor
of Fine Arts (BFA)
in Visual
Communication1

Grafisk Design och
Illustration/Graphic
Design and
Illustration

Kandidatprogrammet
i Grafisk formgivning
och illustration
(antagning från
hösten 2017)

Konstnärlig
kandidatexamen i
Visuell
kommunikation

Degree of Bachelor
of Fine Arts (BFA)
in Visual
Communication

Grafisk Formgivning
och
illustration/Graphic
Design and
Illustration

Kandidatprogrammet
i Inredningsarkitektur
och möbeldesign

Konstnärlig
kandidatexamen i
Design

Degree of Bachelor
of Fine Arts (BFA)
in Design

Inredningsarkitektur
och
möbeldesign/Interior
Architecture and
Furniture Design

Kandidatprogrammet
i Industridesign

Konstnärlig
kandidatexamen i
Design

Degree of Bachelor
of Fine Arts (BFA)
in Design

Industridesign/
Industrial Design

Kandidatprogrammet Konstnärlig
Textil (sista antagning kandidatexamen i
hösten 2013)
Konst/Design2

Degree of Bachelor
of Fine Arts (BFA)
in Fine Art/Design2

Textil/Textile

Kandidatprogrammet
Textil (antagning från
hösten 2014)

Degree of Bachelor
of Fine Arts (BFA)
in Crafts3

Textil/Textiles

Konstnärlig
kandidatexamen i
Konsthantverk3
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Kandidatprogrammet
Keramik och glas

Konstnärlig
kandidatexamen i
Konsthantverk

Degree of Bachelor
of Fine Arts (BFA)
in Crafts

Keramik och glas/
Ceramics and Glass

Kandidatprogrammet
Ädellab (sista
antagning hösten
2020)

Konstnärlig
kandidatexamen i
Konsthantverk

Degree of Bachelor
of Fine Arts (BFA)
in Crafts

Ädellab/Ädellab

Kandidatprogrammet
Smycke och corpus:
Ädellab (antagning
från hösten 2021)

Konstnärlig
kandidatexamen i
Konsthantverk

Degree of Bachelor
of Fine Arts (BFA)
in Crafts

Smycke och corpus:
Ädellab/ Jewellery
and Corpus: Ädellab

1 Studenter

antagna till höstterminen 2012 eller tidigare får en Konstnärlig kandidatexamen i Design.
fastställs beroende på huruvida studenten har fördjupade studier i konst eller design inom utbildningen / Main
field is determined on whether the student has completed their specialized studies within Fine Arts or Design
3 Studenter antagna höstterminen 2014 får välja om de vill ha Konstnärlig kandidatexamen i Konsthantverk eller Konstnärlig
kandidatexamen i Konst/Design beroende på huruvida studenten har fördjupade studier i konst eller design inom
utbildningen.
2 Huvudämnet

3. EXAMINA PÅ AVANCERAD NIVÅ
3.1 Generella examina på avancerad nivå
3.1.1 Magisterexamen/Degree of Master of Science (60 ECTS credits)
Nationella regler enligt högskoleförordningen
Magisterexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 60 högskolepoäng (hp)
med viss inriktning som varje högskola själv bestämmer, varav minst 30 hp med fördjupning
inom det huvudsakliga området (huvudområdet) för utbildningen. För magisterexamen skall
studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete
(examensarbete) om minst 15 hp inom huvudområdet för utbildningen. Därtill ställs krav på
avlagd kandidatexamen, konstnärlig kandidatexamen, yrkesexamen om minst 180
högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen. Undantag från kravet på en tidigare
examen får göras för en student som antagits till utbildningen utan att ha haft grundläggande
behörighet i form av en examen. Detta gäller dock inte om det vid antagningen gjorts
undantag enligt 7 kap. 28 § andra stycket på grund av att examensbevis inte hunnit utfärdas.
Lokala regler vid Konstfack
Bildpedagogik är det enda huvudområde med vilket man kan erhålla en magisterexamen vid
Konstfack idag.
En kandidatexamen enligt äldre bestämmelser, före SFS 1993:100, kan omfatta mer än 120
poäng. Överskjutande kurser kan ingå i en generell magisterexamen om villkoren för examen
med aktuellt huvudområde medger det. En magisterexamen enligt äldre bestämmelser kan
omfatta mer än 160 respektive 40 poäng. Överskjutande kurser kan ingå i en magisterexamen
om villkoren för examen med aktuellt huvudområde medger det.
En generell magisterexamen får innehålla högst 15 hp på grundnivå. Dock får inte samma
poäng som ingår i den behörighetsgivande kandidatexamen eller motsvarande ingå i en
examen på avancerad nivå.
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Undantag från kravet på kandidatexamen eller motsvarande kan göras för den som har en
magisterexamen enligt 1993 års högskoleförordning, den som har en yrkesexamen om minst
180 hp och den som blivit antagen till utbildningen utifrån en bedömning av reell kompetens.
De 30 hp som ingår i magisterexamen och som ligger utöver de 30 hp som huvudområdet
utgörs av ska ha relevans för huvudområdet, vilket i detta fall är det bildpedagogiska området.
För att erhålla en magisterexamen vid Konstfack ska således följande villkor uppfyllas:
-

Avslutade kurser om 60 hp varav minst 45 på avancerad nivå
Inom de avslutade kurserna på avancerad nivå ska minst 30 hp tillhöra examens
huvudområde varav minst 15 ska utgöras av ett examensarbete.
De högst 30 hp som inte tillhör huvudområdet och som ingår i magisterexamen ska
ha relevant anknytning till huvudområdet.

Examensbenämningar för generell magisterexamen vid Konstfack
•

Magisterexamen i bildpedagogik 60 hp/Degree of Master of Science (60 ECTS
credits) in Visual Arts Education

3.1.2 Masterexamen/Degree of Master of Arts (120 ECTS credits)
Nationella regler enligt högskoleförordningen
Masterexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 120 högskolepoäng (hp)
med viss inriktning som varje högskola själv bestämmer, varav minst 60 hp med fördjupning
inom det huvudsakliga området (huvudområdet) för utbildningen. Därtill ställs krav på avlagd
kandidatexamen, konstnärlig kandidatexamen, yrkesexamen om minst 180 hp eller
motsvarande utländsk examen.
Undantag från kravet på en tidigare examen får göras för en student som antagits till
utbildningen utan att ha haft grundläggande behörighet i form av en examen. Detta gäller
dock inte om det vid antagningen gjorts undantag enligt 7 kap. 28 § andra stycket på grund av
att examensbevis inte hunnit utfärdas.
För masterexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett
självständigt arbete (examensarbete) om minst 30 hp inom huvudområdet för utbildningen.
Det självständiga arbetet får omfatta mindre än 30 hp, dock minst 15 hp, om studenten redan
har fullgjort ett självständigt arbete på avancerad nivå om minst 15 hp inom huvudområdet för
utbildningen eller motsvarande från utländsk utbildning.
Lokala regler vid Konstfack
Konstfack har examensrätt för masterexamen med huvudområdet Visuell kultur och lärande
med inriktning bildpedagogik 120hp. Fördjupning i huvudområdet utgörs av 90hp. Det är den
enda generella masterexamen som utfärdas vid Konstfack.
De 30 hp som ingår i masterexamen och som ligger utöver de 90 hp som huvudområdet
utgörs av ska ha relevans för huvudområdet, vilket i detta fall är Visuell kultur och lärande
med inriktning bildpedagogik.
Undantag från förkunskapskravet på kandidatexamen eller motsvarande kan göras för den
som har en magisterexamen enligt 1993 års högskoleförordning, den som har en yrkesexamen
om minst 180 hp och den som blivit antagen till utbildningen utifrån en bedömning av reell
kompetens.
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För att erhålla en masterexamen vid Konstfack ska således följande villkor uppfyllas:
-

Avslutade kurser om 120 hp varav minst 90 på avancerad nivå inom
huvudområdet.
Inom de avslutade kurserna på avancerad nivå ska minst 90 hp tillhöra examens
huvudområde varav minst 30 hp utgöras av ett examensarbete inom
huvudområdet.
De högskolepoäng som inte tillhör huvudområdet och som ingår i masterexamen
ska ha relevant anknytning till huvudområdet.

Examensbenämningar för generell masterexamen vid Konstfack
Masterprogram

Masterprogrammet i
Visuell kultur och
lärande - inriktning
bildpedagogik

Masterprogrammet i
Visuell kultur och
lärande - inriktning
bildpedagogik NoVA

Examensbenämning
(examen och
huvudområde som
erhålls efter
genomgånget
Masterprogram)
Filosofie
masterexamen i
Visuell kultur och
lärande med
inriktning
bildpedagogik

Engelsk
examensbenämning

Filosofie
masterexamen i
Visuell kultur och
lärande med
inriktning
bildpedagogik

Degree of Master of
Arts in Visual
Culture and Learning
with a specialisation
in Visual Arts
Education

Examens
inriktning:
(Svensk och engelsk
benämning)

Degree of Master of
Arts in Visual
Culture and Learning
with a specialisation
in Visual Arts
Education

3.2 Konstnärliga examina på avancerad nivå
3.2.1 Konstnärlig masterexamen 120 hp/Degree of Master of Fine Arts (120 ECTS
credits)
Nationella regler enligt högskoleförordningen
Konstnärlig masterexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 120
högskolepoäng (hp) med viss inriktning som varje högskola själv bestämmer. För konstnärlig
masterexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt
arbete (examensarbete) om minst 30 hp inom huvudområdet för utbildningen. Det
självständiga arbetet får omfatta mindre än 30 hp, dock minst 15 hp, om studenten redan har
fullgjort ett självständigt arbete på avancerad nivå om minst 15 hp inom huvudområdet för
utbildningen eller motsvarande från utländsk utbildning. Därtill ställs krav på avlagd
kandidatexamen, konstnärlig kandidatexamen, yrkesexamen om minst 180 högskolepoäng
eller motsvarande utländsk examen.
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Undantag från kravet på en tidigare examen får göras för en student som antagits till
utbildningen utan att ha haft grundläggande behörighet i form av en examen. Detta gäller
dock inte om det vid antagningen gjorts undantag enligt 7 kap. 28 § andra stycket på grund av
att examensbevis inte hunnit utfärdas.
Lokala regler vid Konstfack
En konstnärlig masterexamen får innehålla högst 30 hp från grundnivån. Dock får inte samma
poäng som ingår i den behörighetsgivande kandidatexamen eller motsvarande ingå i en
examen på avancerad nivå. Kandidatexamen enligt äldre förordningar likställs med ny
kandidatexamen. Undantag från kravet på kandidatexamen eller motsvarande kan göras för
den som har en magisterexamen enligt 1993 års högskoleförordning, den som har en
yrkesexamen om minst 180 hp och den som blivit antagen till utbildningen utifrån en
bedömning av reell kompetens. En kandidatexamen enligt äldre bestämmelser kan omfatta
mer än 120 poäng. Överskjutande kurser kan ingå i en konstnärlig masterexamen om
villkoren för examen med aktuellt huvudområde medger det. En magisterexamen enligt äldre
bestämmelser kan omfatta mer än 160 respektive 40 poäng. Överskjutande kurser kan ingå i
en konstnärlig masterexamen om villkoren för examen med aktuellt huvudområde medger
det.
Konstnärlig masterexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 120
högskolepoäng med viss inriktning som varje högskola själv bestämmer, varav minst 60
högskolepoäng med fördjupning inom det huvudsakliga området (huvudområdet) för
utbildningen. Därtill ställs krav på avlagd kandidatexamen, konstnärlig kandidatexamen,
yrkesexamen omfattande minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen.
Självständigt arbete
För konstnärlig masterexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett
självständigt arbete (examensarbete) om minst 30 högskolepoäng inom huvudområdet för
utbildningen. Det självständiga arbetet får omfatta mindre än 30 högskolepoäng, dock minst
15 högskolepoäng, om studenten redan har fullgjort ett självständigt arbete på avancerad nivå
om minst 15 högskolepoäng inom huvudområdet för utbildningen eller motsvarande från
utländsk utbildning.
Vid Konstfack krävs för en konstnärlig masterexamen att studenten har följt studiegången för
någon av följande inriktningar på masterprogrammet på Konstfack:
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Masterprogrammet
i Konst,
konsthantverk och
design med
inriktning mot:
(sista antagning
hösten 2013)

Examensbenämning
(examen och
huvudområde som
erhålls efter
genomgånget
Kandidatprogram):

Engelsk
examensbenämning:

Examens

Storytelling

Konstnärlig
masterexamen i
Visuell
kommunikation

Degree of Master of
Fine Arts (MFA) in
Visual
Communication

Storytelling

In Space

Konstnärlig
masterexamen i
Design

Degree of Master of
Fine Arts (MFA) in
Design

In Space

Industridesign

Konstnärlig
masterexamen i
Design

Degree of Master of
Fine Arts (MFA) in
Design

Industridesign

Jewellery and
Corpus

Konstnärlig
masterexamen i
Konsthantverk

Degree of Master of
Fine Arts (MFA) in
Crafts

Jewellery and
Corpus

Konst i
offentligheten

Konstnärlig
masterexamen i
Konst

Degree of Master of
Fine Arts (MFA) in
Fine Arts

Konst i
offentligheten/Art
in the Public
Realm

Keramik och glas

Konstnärlig
masterexamen i
Konsthantverk

Degree of Master of
Fine Arts (MFA) in
Crafts

Keramik och glas/
Ceramics and
Glass

Textil i det
utvidgade fältet

Konstnärlig
masterexamen i
Konst/ Design1

Degree of Master of
Fine Arts (MFA) in
Fine Arts/Design1

Textil/Textile

Experience Design
(sista antagning
hösten 2012)

Konstnärlig
masterexamen i
Design

Degree of Master of
Fine Arts (MFA) in
Design

Experience
Design

Inriktning:
(Svensk och
engelsk
benämning)

1 Huvudämnet fastställs beroende på huruvida studenten har fördjupade studier i konst eller design inom utbildningen / Main
field is determined on whether the student has completed their specialized studies within fine Arts or Design
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Masterprogram
och inriktning

Engelsk
examensbenämning:

(Antagning från
hösten 2014)

Examensbenämning
(examen och
huvudområde som
erhålls efter
genomgånget
masterprogram)

Examens
Inriktning:

CRAFT! –
inriktning
Keramik och glas

Konstnärlig
masterexamen i
Konsthantverk

Degree of Master of
Fine Arts (MFA) in
Crafts

Keramik och
glas/Ceramics and
Glass

CRAFT! –
inriktning Textil

Konstnärlig
masterexamen i
Konsthantverk

Degree of Master of
Fine Arts (MFA) in
Crafts

Textil/Textiles

CRAFT! –
Ädellab (sista
antagning hösten
2020)

Konstnärlig
masterexamen i
Konsthantverk

Degree of Master of
Fine Arts (MFA) in
Crafts

Ädellab/Ädellab

CRAFT! –
Smycke och
corpus (antagning
från hösten 2021)

Konstnärlig
masterexamen i
Konsthantverk

Degree of Master of
Fine Arts (MFA) in
Crafts

Smycke och corpus/
Jewellery and
Corpus

Design –
inriktning
Individuell
studieplan design

Konstnärlig
masterexamen i
Design

Degree of Master of
Fine Arts (MFA) in
Design

Design/Design

Design –
Konstnärlig
inriktning Rumslig masterexamen i
gestaltning
Design

Degree of Master of
Fine Arts (MFA) in
Design

Rumslig
gestaltning/Spatial
Design

Konst

Konstnärlig
masterexamen i
Konst

Degree of Master of
Fine Arts (MFA) in
Fine Art

Visuell
kommunikation

Konstnärlig
masterexamen i
visuell
kommunikation

Degree of Master of
Fine Arts (MFA) in
Visual
Communication

(Svensk och engelsk
benämning)

I en konstnärlig masterexamen får inte kurser från den behörighetsgivande examen ingå.
Undantag från den regeln kan göras:
-

om den behörighetsgivande examen omfattar mer än 180 hp kan det vara möjligt
att tillgodoräkna kurser i den utsträckning som den behörighetsgivande examen
överstiger 180 hp. Detta gäller endast kurser som utifrån den lokala
examensbeskrivningen är relevanta för examen. Examensarbetet kan
tillgodoräknas endast till den del det överstiger 15 hp i den behörighetsgivande
examen och givet att det är på avancerad nivå.
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Med krav på kurs avses något av följande fall:
i. Kursen finns angiven i programmets utbildningsplan
ii. Att det inom ramen för Konstfacks kursutbud inte är möjligt att läsa andra kurser för
erhållande av den examen mot vilken programmet riktar sig
Möjligheten att tillgodoräkna kurser från den behörighetsgivande examen bedöms av
examenshandläggaren i varje enskilt fall.
4. YRKESEXAMINA PÅ GRUND ELLER AVANCERAD NIVÅ
4.1 Ämneslärarexamen på avancerad nivå/Degree of Master of Arts in Education (270300 hp), (Gäller för studenter antagna till Ämnesärarprogrammet vid Konstfack från och
med höstterminen 2011)
Nationella regler enligt högskoleförordningen (utdrag ur HF Bilaga 2 – Examensordning)
Ämneslärarexamen kan utfärdas med två olika inriktningar. Ämneslärarexamen med
inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 avläggs på avancerad nivå och uppnås efter
att studenten har fullgjort kursfordringar om 270 hp. Ämneslärarexamen med inriktning mot
arbete i gymnasieskolan avläggs på avancerad nivå och uppnås efter att studenten har fullgjort
kursfordringar om 300 hp eller när så krävs 330 hp.
Studenten ska under utbildningen ha förvärvat; ämnes- och ämnesdidaktiska kunskaper som
är relevanta för det verksamhetsområde för vilket utbildningen är avsett samt i ämnen för
vilka det finns en kurs- eller ämnesplan, studier i utbildningsvetenskaplig kärna (UVK) om 60
hp samt verksamhetsförlagd utbildning (VFU) om 30 hp förlagt till relevant verksamhet och
ämne.
För ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 ska utbildningen
omfatta ämnes-och ämnesdidaktiska studier om 195 hp i tre undervisningsämnen. Om
undervisningsämnet musik eller bild ingår i utbildningen, kan examen dock omfatta
ämnesstudier endast i dessa två undervisningsämnen.
För ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan krävs att studenten
erhållit ämnes- och ämnesdidaktiska kunskaper om 225 hp i två undervisningsämnen. 15 hp
av dessa ska utgöras av verksamhetsförlagd utbildning. Utbildningen ska omfatta en
fördjupning om 120 hp i relevant ämne eller ämnesområde och en fördjupning om 90 hp.
Inriktningar ges med ett begränsat antal ämneskombinationer.
Självständigt arbete (examensarbete)
Studenten ska inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort minst ett självständigt arbete
(examensarbete) om 30 hp eller minst två sådana arbeten om 15 hp vardera i ett eller två av de
ämnen som studeras inom utbildningen.
Av examensbeviset ska det framgå vilken inriktning studenten fullgjort och vilket eller vilka
undervisningsämnen som examen omfattar.
Lokala regler vid Konstfack
För ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 ska studenten ha
genomfört 90 hp ämnes- och ämnesdidaktiska studier inom ämnet slöjd samt 90 hp ämnesoch ämnesdidaktiska studier inom ämnet bild.
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Undantag gäller de studenter som blev antagna till höstterminen 2012 samt 2013. De kan välja
om de vill följa ovanstående utbildningsplan eller om de vill ta ha ett förstaämne om 90 hp
samt ett andraämne och ett tredjeämne om 45 hp vardera se ämneskombinationer (enligt
2013-14 års utbildningsplaner).
Ämneslärarexamen med inriktning mot gymnasieskolan uppnås efter fullgjorda
kursfordringar om sammanlagt 300 hp. Av de ämnesdidaktiska studierna skall 120 hp vara
inom första-ämnet (Bild), och 90 hp bestå av kurser inom andra-ämnet (Design alternativt
Media).
Självständigt arbete (examensarbete)
För ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 ska den
studerande ha fullgjort två självständiga arbeten på avancerad nivå om 15 hp vardera – ett
inom ämnet slöjd och ett inom ämnet bild. Undantag gäller de studenter som blev antagna till
höstterminen 2012 samt 2013, då den studerande skall ha genomfört ett självständigt arbete
(examensarbete) om 30 hp på avancerad nivå inom ämnet bild.
För ämneslärarexamen med inriktning mot gymnasieskolan ska den studerande genomföra ett
självständigt arbete (examensarbete) om 30 hp på avancerad nivå inom ämnet bild.
Antagning till ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9
skedde för första gången till höstterminen 2012 och till ämneslärarprogrammet med inriktning
mot arbete i gymnasieskolan till höstterminen 2011.
Ämneskombinationer
I bilaga 4 (Ämneskombinationer) till Högskoleförordningen anges vilka ämnen som får
kombineras inom en ämneslärarexamen enligt 6 kap. 5 §. Förstaämnet på
ämneslärarprogrammen på Konstfack är bild. Detta ämne ingår i ämnesgrupp 2 för inriktning
mot arbete i grundskolans årskurs 7-9. Det andra ämnet som ingår i ämneslärarprogrammet är
slöjd och ingår också i grupp 2. Undantag gäller de studenter som blev antagna till Konstfack
höstterminens 2013. Enligt deras utbildningsplaner kan deras ämneslärarexamen med
inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 innehållandes bild och slöjd även innefatta
ett tredje ämne som ska tillhöra ämnesgruppen 4, 6 eller 7. Dessa ämnesgrupper innefattar
ämnena; geografi, historia, religionskunskap, samhällskunskap (grupp 4), engelska, moderna
språk, modersmål, svenska, svenska som andraspråk, teckenspråk (grupp 6), biologi, fysik,
kemi, matematik alternativt teknik (grupp 7).
För ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan ingår bild i ämnesgrupp 6.
Ämnen i ämnesgrupp 6 kan kombineras med ytterligare 90 hp inom det i ämnesgrupp 6 valda
huvudområdet, vilket görs inom ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i
gymnasieskolan vid Konstfack.
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Examensbenämningar för ämneslärarexamen på avancerad nivå vid Konstfack
Ämneslärarprogram
(Antagning från hösten
2011)

Examensbenämning Engelsk
(examen och
examensbenämning:
huvudområde som
erhålls efter
genomgånget
ämneslärarprogram)

Examens
Inriktning:

Ämneslärarprogrammet
(bild och slöjd) med
inriktning mot
grundskolans åk 7-9

Ämneslärarexamen
med inriktning mot
arbete i grundskolans
årskurs 7-9

Degree of Master of
Arts in Secondary
Education

Undervisningsämnen:
Bild och slöjd /
Teaching Subjects:
Visual Arts and
Sloyd

Ämneslärarprogrammet
med inriktning mot
arbete i
gymnasieskolan –
inriktning Bild och
design

Ämneslärarexamen
med inriktning mot
arbete i
gymnasieskolan

Degree of Master of
Arts in Upper
Secondary Education

Undervisningsämnen:
Bild och design /
Teaching Subjects:
Visual Arts and
Design

Ämneslärarprogrammet
med inriktning mot
arbete i
gymnasieskolan –
inriktning Bild och
media

Ämneslärarexamen
med inriktning mot
arbete i
gymnasieskolan

Degree of Master of
Arts in Upper
Secondary Education

Undervisningsämnen:
Bild och media /
Teaching Subjects:
Visual Arts and
Media

(Svensk och engelsk
benämning)

4.2 Lärarexamen på avancerad nivå/Degree of Master of Science in Education 270-300
hp (Gäller för studenter antagna till Lärarprogrammet vid Konstfack höstterminen 2007höstterminen 2010)
Nationella regler enligt högskoleförordningen
För att erhålla en lärarexamen på avancerad nivå krävs att utbildningen omfattar minst 60 hp
vilka avlagts på avancerad nivå. Vidare ska studenten ha fullgjort ett självständigt arbete
(examensarbete) om 30 hp alternativt två självständiga arbeten (examensarbeten) om 15 hp
vardera. Uppfylles inte dessa villkor avläggs examen på grundnivå (SFS 2010:541).
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Lokala regler vid Konstfack
För att erhålla en lärarexamen på avancerad nivå vid Konstfack gäller att studenten i examen
har med ett självständigt arbete om 30 hp alternativt två självständiga arbeten om 15 hp
vardera på avancerad nivå samt ytterligare kurser om 30 hp på avancerad nivå.
45 hp av utbildningen består av verksamhetsförlagd utbildning (VFU). 15 hp är integrerade i
det allmänna utbildningsområdet (AUO) och de övriga 30 hp är integrerade i
inriktningar/ämnesstudier om 15 hp vardera. Inom ramen för utbildningen ska den studerande
ha genomfört ett självständigt arbete (examensarbete) på avancerad nivå om 30 poäng
alternativt två examensarbeten om 15 hp vardera. Det självständiga arbetet ska fullgöras inom
ramen för studier förlagda till Konstfack. Examensarbetet ska normalt fullgöras i
specialiseringsstudierna. Om detta inte är praktiskt möjligt, kan arbetet göras inom allmänt
utbildningsområde.
Antagning till denna lärarutbildning skedde sista gången till höstterminen 2010 vid
Konstfack.
Examensbenämningar för lärarexamen på avancerad nivå vid Konstfack
•

Lärarexamen 270 högskolepoäng/Degree of Master of Science in Education 270
ECTS credits

4.3 Lärarexamen på grundnivå/Degree of Bachelor of Science in Education 270-300 hp
(Gäller för studenter antagna till Lärarprogrammet vid Konstfack hösten 2001-hösten 2006)
Nationella regler enligt högskoleförordningen
En lärarexamen på grundnivå uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar och uppfyller
de övriga krav som redovisas i respektive examensbeskrivning i HF:s examensordning.
För respektive examen skall också de preciserade kraven gälla som varje högskola själv
bestämmer inom ramen för kraven i HF:s examensbeskrivning.
För examen som överskrider 180 högskolepoäng gäller att man kan ställa krav på kurser på
avancerad nivå motsvarande de antal högskolepoäng som överstiger 180.
Nationella mål för
examensbeskrivning.

respektive

yrkesexamen

på

grundnivå

återfinns

i

HF:s

Lokala regler vid Konstfack
För att erhålla lärarexamen skall studenten ha fullgjort kursfordringar om minst 270 hp.
Studenten ska under utbildningen ha förvärvat; ämnes- och ämnesdidaktiska kunskaper
relevanta för det verksamhetsområde för vilket utbildningen är avsedd om 180 hp samt
kunskaper inom det allmänna utbildningsområdet (AUO) motsvarande 90 hp.
45 hp av utbildningen består av verksamhetsförlagd utbildning (VFU). 15 hp är integrerade i
det allmänna utbildningsområdet (AUO) och de övriga 30 hp är integrerat i
inriktningar/ämnesstudier om 15 hp vardera. Inom ramen för utbildningen ska den studerande
ha genomfört ett självständigt arbete (examensarbete) om 15 hp. Det självständiga arbetet ska
fullgöras inom ramen för studier förlagda till Konstfack. Examensarbetet ska normalt
fullgöras i specialiseringsstudierna. Om detta inte är praktiskt möjligt, kan arbetet göras inom
allmänt utbildningsområde.
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Antagning till denna lärarutbildning skedde sista gången till höstterminen 2006 vid
Konstfack.
Examensbenämningar för lärarexamen på grundnivå vid Konstfack
•

Lärarexamen med konstnärlig inriktning bild och visuell kultur/Degree of Bachelor of
Science in Education in Visual Culture, Art and Design, 180 Credit Points (270 ECTS
credits)

5. UTFORMNING AV EXAMENSBEVIS
I examensbeviset skall högskolan ange examensbenämningen och på vilken nivå examen
avläggs (HF 6 kap 10 §). Bestämmelserna i HF 6 kap 10 § första stycket om att det i
examensbeviset skall anges på vilken nivå en examen avläggs skall inte tillämpas i fråga om
examina som utfärdas enligt äldre bestämmelser (äldre än SFS 2006:1053, det vill säga de
examina som får utfärdas till och med år 2015 respektive 2018).
I examensbeviset för en examen på grundnivå eller avancerad nivå ska det anges vilka kurser
som ingår i examen. Om en kurs som ingår i en examen har godkänts vid en annan högskola
än den som utfärdar examensbeviset, ska det anges vid vilken högskola som kursen har
godkänts. (HF 6 kap 10 §, SFS 2006:1053). Varje kurs ska ha en fastställd kursplan och
eventuella moment i kurser utgör tillsammans en helhet. Enbart avslutade kurser med godkänt
resultat kan ingå i examen. För att uppfylla ett specifikt examenskrav, ska detta uppfyllas
genom hela kurser, ej genom enstaka poäng/högskolepoäng i kursmoment. Kurser från
behörighetsgivande förutbildning, även kallade basårskurser, är inte examensgrundande och
kan därmed inte inkluderas i examen.
I examensbeviset ska dessutom anges vilken förordning studenten följt, godkända kurser med
kursbenämning, poängtal, betyg och datum för betyg, betygsskala samt i förekommande fall
tidigare utbildning eller verksamhet som tillgodoräknats som del av examen. Vidare ska
examens totala poängomfattning anges. Titel på självständigt arbete/examensarbete/uppsats
anges också i examensbeviset.
Översättningen av examensbenämningen till ett eller flera språk får anges i examensbeviset
(HF 6 kap 10 §, SFS 2011:687). I examensordningen finns det bestämmelser om
examensbenämningen och om översättning av examensbenämningen (HF Bilaga 2).
Huvudområdet framgår av examensbenämningen. Examensinriktningen och/eller ämnet
(ämneslärarexamen) anges inte i examensbenämningen men framgår på examensbeviset samt
i kursutdraget som bifogas till examensbeviset och i Diploma supplement. Examensbevisen
utfärdas i enlighet med Konstfacks Arbets- och delegationsordning.
Studenter antagna vid Konstfack som inom ramen för sina examensgrundande studier vill läsa
vid ett utländskt universitet och därefter inkludera utlandsstudierna i en examen vid Konstfack
ska dels ansöka om förhandsbesked om tillgodoräknande före utresa, dels kunna uppvisa
beslut om tillgodoräknande i samband med examensansökan. Tillgodoräknande görs i varje
enskilt fall efter ansökan från studenten.
6. DIPLOMA SUPPLEMENT
Till examensbeviset bifogas en bilaga (Diploma supplement) på engelska som beskriver
utbildningen och dess plats i utbildningssystemet. Diploma supplement för examina på grundoch avancerad nivå infördes vid svenska universitet och högskolor 1 januari 2003. Vid
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Konstfack utfärdas inte Diploma supplement retroaktivt för examina utfärdade före den 1
januari 2003.
7. UTFÄRDANDE LÄROSÄTE
För samtliga examina som utfärdas vid Konstfack gäller att minst en kurs ska ha tenterats med
godkänt resultat vid Konstfack. Examensbevis utfärdas av rektor eller den som hen delegerar
rätten till.
Om ett examensbevis skall avse utbildning vid mer än en högskola, skall beviset utfärdas av
den högskola där studenten har slutfört sin utbildning. Detta gäller dock inte om de berörda
högskolorna i det enskilda fallet har kommit överens om något annat (HF 6 kap 11 §).
Överlåtande av examensutfärdande till annan högskola/annat universitet än Konstfack bedöms
av examenshandläggaren i varje enskilt fall.
8. ÖVERLAPPANDE KURSER
Varje kurs som ingår i examen måste vara unik. Det kan således inte ingå två kurser i en och
samma examen vars innehåll överlappar varandra.
9. UTFÄRDANDEDATUM
Datumet som anges på examensbeviset ska vara det datum som beslut om bifall tas om
examensansökan och examensbeviset utfärdas.
10. HANDLÄGGNINGSTID
Examensansökningar som inkommer till Konstfack ska handläggas så skyndsamt som
möjligt. Handläggningstiden för en examensansökan bör inte överstiga två månader. Är
inkommen ansökan ofullständig och komplettering krävs eller att ansökan på något vis
avviker från reguljära anvisningar kan handläggningstiden komma att förlängas. Är den
sökandes utbildning inte slutförd eller studenten inte uppfyller examensmålen skall sökande
informeras om detta snarast och examensansökan skall avslås.
11. MÖJLIGHET ATT ÖVERKLAGA
Enligt 12 kap 2 § i högskoleförordningen kan avslag på en students begäran att få
examensbevis överklagas. Studenten ska i samband med avslaget informeras om möjligheten
att överklaga beslutet och att överklagandet skall göras skriftligt. Skrivelsen ska ställas till
Överklagandenämnden för högskolan men skickas till Konstfack, Box 3601, 126 27
Stockholm inom tre veckor från den dag studenten fick del av beslutet.
Beslut av Överklagandenämnden för högskolan får inte överklagas (SFS 2002:81).
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12. ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER
12.1 Övergångsbestämmelser generella och konstnärliga utbildningar
Den som före den 1 juli 2007 har påbörjat en utbildning till en examen enligt de äldre
bestämmelserna (1993 års examensordning) och den som dessförinnan har antagits till en
sådan utbildning men fått anstånd till tid därefter med att påbörja utbildningen, har rätt att
slutföra sin utbildning för att få en examen enligt de äldre bestämmelserna, dock längst till
och med 30 juni 2015.
Denna grupp studenter kan inte längre ta igen oavslutade kurser eller få ut en konstnärlig eller
generell examen enligt äldre bestämmelser. Konstfack har därför tagit fram en separat rutin
för att pröva hur studenter kan slutföra sin utbildning för att få examen enligt nu gällande
examensordning (2007 års examensordning). Institutionerna ska i största möjliga mån
tillgodose studenternas möjlighet att slutföra sin utbildning genom att komplettera med kurser
enligt 2007 års studieordning. Se beslut FUFA 4 2020.
Om det för en examen på avancerad nivå som utfärdas enligt de nya bestämmelserna ställs
krav på tidigare utbildning eller examen på grundnivå, skall även den som har motsvarande
utbildning eller examen från grundläggande högskoleutbildning kunna uppfylla kraven för
examen.
En poäng som före den 1 juli 2007 har angetts för omfattningen av grundläggande
högskoleutbildning eller forskarutbildning motsvaras av en och en halv högskolepoäng enligt
de nya bestämmelserna.
Genom tillämpning av ovanstående är det inte längre möjligt att utfärda examina enligt
tidigare examensordningar såsom Magisterexamen med ämnesbredd samt Högskoleexamen.
12.2 Övergångsbestämmelser lärarutbildning
Övergångsregler för lärarexamen varierar beroende på vilket år studenten antogs. Bedömning
av enskilt fall sker efter kontakt med examenshandläggare.
Den som påbörjat en lärarutbildning före den 1 juli 2001 har rätt att få examen enligt äldre
bestämmelser. Detta regleras i ”Förordning om vissa behörighetsgivande examina för
legitimation som lärare och förskollärare och om högskoleutbildningar för vidareutbildningar
av lärare som saknar lärarexamen” (SFS 2011:689).
Den som påbörjat en utbildning, som enligt äldre föreskrifter hade kunnat leda till en examen
som kan vara en sådan behörighetsgivande examen för legitimation som lärare eller
förskollärare som avses i 2 kap 16 § i SFS 2010:800, får ansöka om att få en examen
motsvarade den examen som utfärdades för det program som personen i fråga antogs till.
De lärarstudenter som påbörjade sin utbildning före den 1 juli 2001 ska erbjudas
kompletterande kurser enligt 2007 års studieordning som i så hög grad som möjligt motsvarar
det studenterna saknar enligt den utbildningsplan till vilken de antagits. För att erhålla en
examen motsvarande den examen som utfärdades för det program som personen i fråga
antogs till måste studenten inom ramen för sin utbildning ha skrivit ett självständigt arbete om
15 hp.
Examensbenämningen för denna examen är:
•

Examen motsvarande Bildlärarexamen, 180 högskolepoäng/Degree of Bachelor of
Education in Art and Design, 180 ECTS Credits
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13. HUVUDOMRÅDEN FASTSTÄLLDA VID KONSTFACK
Följande huvudområden finns fastställda vid Konstfack (FÖ§3 2016):
Konstnärliga examina:
Design/Design
Konsthantverk/Crafts
Konst/Fine Arts
Visuell kommunikation/Visual Communication
Generella examina:
Bildpedagogik/Visual Arts Education
Visuell kultur och lärande med inriktning bildpedagogik/ Visual Culture and Learning with a
specialisation in Visual Arts Education
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