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DEL1 Självständigt arbete I [Degree Project I] 15 hp 

DEL2 Självständigt arbete II [Degree Project II] 15 hp 

 

 

1. Kursens huvudsakliga innehåll 

- Forskningsmetod, ämnesteori och bildpedagogisk teori 
- Dokumentations- och samtalsformer som metoder för att synliggöra lärandeprocesser 
- Skrivprocessens och forskningsprocessens funktioner inom akademiska traditioner 
- Källkritik, källhantering, ”blixtforskning” med avancerad informationssökning 
- Uppsatsarbete 
 
2. Lärandemål 

Efter genomgången delkurs skall den studerande ha förmåga att:  
- tillämpa ett fördjupat vetenskapligt förhållningssätt med relevans för läraryrket och för 
forskning inom det bildpedagogiska fältet 
- formulera och undersöka en idé eller frågeställning utifrån vetenskapliga teorier och 
metoder 
- tillskansa sig, för en vetenskaplig undersökning, relevant information och förhålla sig kritisk 
till denna samt hantera den på ett etiskt och säkert sätt 
- genomföra en vetenskaplig undersökning samt presentera denna i form av en vetenskaplig 
uppsats  
 



 

 

3. Förkunskapskrav 

För tillträde till kursen krävs: 
- Kandidatexamen i bildpedagogik om minst 180 hp eller 
- Lärarexamen om minst 180 hp som innehåller minst 90 hp bild eller bildpedagogik 
eller motsvarande 
 
Därtill krävs ytterligare 30 högskolepoäng inom ett område som har relevans för 
bildpedagogik (exempelvis inom det pedagogiska eller konstnärliga området), varav minst 15 
ska vara på avancerad nivå. 
 
Dessutom krävs godkänt/E i Svenska 3/Svenska B och Engelska 6/Engelska A. 

 

4. Betygsskala  

Betygssättning sker enligt en tregradig betygsskala: 

Väl Godkänd (VG) 

Godkänd (G) 

Underkänd (U) 

5. Former för examination 

Kursens examination delas in i två delar.  

Delexaminationen (DEL1) av det självständiga arbetet omfattar 15 hp. Den utgörs av en 
redogörelse för och diskussion kring arbetets disposition, teorier och metoder. I 
delexaminationen används den tvågradiga betygsskalan Underkänd och Godkänd.  

Slutexaminationen (DEL2) av det självständiga arbetet omfattar ytterligare 15 hp och 
examineras i form av en studie som redovisas med en vetenskaplig uppsats, muntlig 
presentation och försvar av det egna arbetet samt granskning av en annan students arbete. 
För detta moment används betygsskalan Underkänd, Godkänd och Väl godkänd. Betyget på 
detta moment utgör också betyget på hel kurs.  

 
En inlämningsuppgift som inte lämnas in inom utsatt tid bedöms inte. Bedömningen sker då 
vid nästkommande bedömningstillfälle som informeras av aktuell lärare. 
 
Alla bedömningstillfällen är examinerande. Vilka tillfällen det gäller meddelas vid kursstart 
eller av respektive lärare. 
 
 
6. Kurslitteratur och övriga läromedel 

Redovisas som bilaga till kursplanen.  

 

7. Övrigt  

Kursen kan komma att ges på engelska. 



 

 

Institutionen ansvarar för att andra väsentliga uppgifter såsom detaljerade 
undervisningsformer och betygskriterier finns tillgängliga för studenter innan kursstart. 

Studerande kan begära att examination enligt denna kursplan genomförs högst två gånger 
under en tvåårsperiod efter att den upphört att gälla. 

Efter genomgången kurs uppfylls, tillsammans med det som ingår i förkunskapskraven, de 
krav som ställs för en magisterexamen i bildpedagogik vid Konstfack. 


