
KONSTFACK   

 

Självständigt arbete i bild   

Degree Project in Visual Arts   

30 högskolepoäng / 30 credits   
   

  

Kurskod: LYB504   
Utbildningsnivå: Avancerad nivå   
Fastställd av: Prefekt 2019-04-25       
Gäller från: VT 2021          
Ämnesgrupp/Huvudområdesgrupp: KO9 Övrigt inom konst/21910 Övrigt inom konst och media   
Utbildningsområde: KO 100%                                     
Kursens indelning i delar:    
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1. Kursens huvudsakliga innehåll   

Detta är utbildningens sista kurs och här ska studenten utifrån hittills genomförda studier arbeta 
med en undersökning som faller inom det bildpedagogiska forskningsområdet. Det självständiga 
arbetet ska genomföras med hjälp av såväl vetenskapliga som konstnärliga förhållningssätt.  

 

- Aktuell forskning inom bildpedagogik och bildämnets didaktik  

- Forskningsstrategier, forskningsdesign och vetenskapligt skrivande  

- Teori och metod inom de vetenskapliga och konstnärliga områdena 

- Former för presentation och kommunikation av undersökande arbete 

- Metoder för respondent- och opponentarbete   

   
2. Lärandemål   

Efter genomgången kurs skall den studerande ha förmåga att:   

Institutionen för bild- och slöjdpedagogik         
      

     
  



 
- kritiskt och systematiskt analysera, bedöma och hantera forskningsresultat inom det  
- bildpedagogiska området    
- Självständigt planera och genomföra en avgränsad undersökning med relevanta vetenskapliga 

och konstnärliga teorier och metoder för det bildpedagogiska området 
- kommunicera och redogöra för undersökningens process och resultat i form av en 

vetenskaplig uppsats och ett gestaltat arbete som tillsammans utgör en enhet  
- diskutera och argumentera för eget och kritiskt granska en medstudents självständiga arbete  
- beakta forskningsetiska principer   

 
   
3. Förkunskapskrav 
   
För tillträde till kursen krävs att studenten är antagen till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot 
arbete i gymnasieskolan vid Konstfack.    
   
Dessutom krävs godkänt betyg på programmets samtliga kurser i årskurs 1-4, totalt 240 hp.   

   

4. Betygsskala    

Betygssättning på delexaminationen DEL1 sker enligt en tvågradig betygsskala:   
Godkänd (G)   
Underkänd (U)   

Betygssättning på DEL2 samt på hel kurs sker enligt en tregradig betygsskala:   
Väl godkänd (VG)   
Godkänd (G)   
Underkänd (U)   

Betyg på DEL2 sätts när hela kursen är avklarad och utgör också betyget på hel kurs.   

5. Former för examination   

Kursen delexamineras (DEL1) genom:   
- Redogörelse för och diskussion kring arbetets syfte, disposition, teorier och metoder.   

   
Kursen slutexamineras (DEL2):   

- Kursen examineras i en opponent- och respondentsituation där undersökningen i sin helhet 
redovisas och granskas.  Undersökningen dokumenteras i en uppsats samt kommuniceras i ett 
pedagogiskt rum.  

  
En inlämningsuppgift som inte lämnas in eller utförs inom utsatt tid bedöms inte. Studenten hänvisas i 
stället till att lämna in en uppgift vid nästa inlämningstillfälle.  
   
Vilka undervisningstillfällen som är examinerande meddelas vid kursstart.  
   
En student som påbörjar kursen har rätt till sammanlagt 15 timmar handledningstid under ordinarie 
kurstid. Handledningstiden kan vara individuell eller gälla en mindre grupp.    
   



 
En student som inte blir klar med arbetet under ordinarie kurstid kan ansöka om ytterligare 
handledningstid. En sådan ansökan skall vara skriftlig och ställas till prefekten.   
   
Vid särskilda omständigheter kan en student beviljas byte av handledare. Begäran om detta skall vara 
skriftlig och ställas till prefekten.   
   
   
6. Kurslitteratur och övriga läromedel  

Redovisas som bilaga till kursplanen.     

7. Övrigt    

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

Kursen kan inte tillgodoräknas i examen samtidigt med genomgången och godkänd kurs, vars innehåll 
helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.    

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

Kursen ingår i ämnet bild och är obligatorisk inom Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete 
i gymnasieskolan.   
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