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 Kandidatexamensprojekt 23 hp 
 Uppsats, 4,5 hp 
 Entreprenörskap, 1,5 hp  
 Examinationsföreläsningar, 1 hp 
 

 
1. Kursens huvudsakliga innehåll: 
Studenten ska självständigt genomföra och kontextualisera ett eget konstnärligt projekt. 
Studenten ska muntligt, skriftligt och visuellt göra en presentation av det egna projektet. 
Studenten ska delta på examinationsföreläsningar på grund- och avancerad nivå. 
 
 
2. Lärandemål: 
Kandidatexamensprojekt, 23 hp 
Efter genomgången modul ska studenten: 

• ha förmåga att inom huvudområdet för utbildningen självständigt skapa, förverkliga och 
uttrycka egna idéer samt identifiera, formulera och lösa konsthantverkliga och 
gestaltningsmässiga problem. 

• kunna genomföra och självständigt formulera komplexa uppgifter inom givna tidsramar. 
• kritiskt kunna analysera sin idé och därefter göra val av form, teknik, estetik och innehåll. 
• demonstrera ett experimentellt, undersökande och kritiskt reflekterande förhållningssätt i 

relation till sitt eget samt andras arbete.  
• visa förståelse för vilken kunskap som är av vikt för att självständigt verka i arbetslivet inom 

det huvudsakliga området för utbildningen: konsthantverk med inriktning textil. 
• kunna påvisa kunskapsprogression både praktiskt och teoretiskt. 
• visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap för att utveckla sin kompetens. 
• visa förmåga att identifiera vilken tradition och position det egna arbetet verkar inom och 

visa på vilken typ av kunskap det egna arbetet tillför ämnesområdet. 



 
Uppsats, 4,5 hp 
Efter genomgången modul ska studenten: 

• ha förmåga att i skriven text förmedla en för sitt gestaltande arbete relevant historisk och 
teoretisk referensram inom konst-, design-, eller konsthantverkshistoria/teori. 

• kritiskt och analytiskt kunna reflektera kring sitt examensprojekt och placera det i en estetisk, 
samhällelig och historisk kontext. 

• ha förmåga att referera till skrivna och/eller muntliga källor. 
 
Entreprenörskap, 1,5 hp 
Efter genomgången modul ska studenten: 
 

• Presentera sig och sin kompetens under utbildningen, samt inför presumtiva uppdragsgivare 
på ett professionellt sätt.  

• Behärska de teoretiska verktyg som krävs för att bygga upp en affärsverksamhet såsom 
marknadsidentifiering, positionering och konkurrentanalys.  

• Visa på förståelse för hur man söker information, kunskap och stödkompetens för yrkeslivet.  
 
 
Examinationsföreläsningar, 2,5 hp 
Efter genomgången modul ska studenten: 

• kunna reflektera över andras konstnärliga projektarbete och former för presentation 
 
 
3. Förkunskapskrav: 
Godkända moduler i kursen Ställningstagande och kritiska laborationer. 

 
4. Betygsskala: 
För modulen används betygsskalan Underkänd, Godkänd. 
 
5. Former för examination: 
Examination sker löpande i handledning och seminarier samt i muntlig, skriftlig och gestaltande form. 
 
Examinator ansvarar för att ta fram betygskriterier för examinationen och för att dessa publiceras på 
intranätet. 
 
Studerande som fått betyget underkänt på ett prov har rätt att genomgå fem ytterligare prov så 
länge modulen ges för att uppnå betyget godkänt. Studerande som fått betyget underkänt på prov 
två gånger av en examinator har rätt att begära att en annan examinator utses för att bestämma 
betyg på provet. Framställan görs till prefekt. 
 

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 det att den upphört att gälla. Framställan görs till prefekten. Med prov jämställs 
också andra obligatoriska kursdelar. 
 
Kursen är obligatorisk i Kandidatprogrammet textil. 
 
Undervisningen sker i huvudsak på svenska, men undervisning på engelska kan förekomma. 
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