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Välkommen till kursen Självständigt arbete! 
 

 
1. INLEDNING 
Detta är en obligatorisk kurs år 2 på masterprogrammet i musikproduktion. I denna 
kursguide beskrivs kursens huvudsakliga innehåll och genomförande, kurslitteratur, 
examinationsuppgifter och betygskriterier.  
 
2. KURSENS UPPLÄGGNING OCH INNEHÅLL 
Kursen ges på halvfart över två terminer under det andra studieåret. 
 
Prov 1 – Självständigt arbete A, 15 hp (1001) 
 
Prov 2 – Självständigt arbete A, 15 hp (1002) 
 
3. ARBETSFORMER 
Under kursen genomför kursdeltagarna varsitt självständigt arbete om 30 hp uppdelat 
i två delar om 15 hp. Det självständiga arbetet ska utformas och genomföras själv-
ständigt och undervisningen sker i huvudsak som handledning. Varje kursdeltagare 
har alltså stor frihet att självständigt utforma sitt självständiga arbete och förutsätts 
genomföra det med de resurser, i form av lokaler, tekniskt stöd och handledning, som 
finns tillgängligt på institutionen. Varje kursdeltagare ansvarar för att det självstän-
diga arbetet utformas och genomförs, med stöd från handledare och kursledare, i en-
lighet med de mål för utbildningen som är angivna i examensordningen och i enlig-
het med de etiska regler som finns vid lärosätet. 
	
Kursen innehåller följande: 

• självständigt konstnärligt arbete på masternivå där, förutom estetiska dimens-
ioner, även funktionella och kommunikativa dimensioner fokuseras. 

• dokumentation av arbetsprocess, 
• skriftligt reflekterande arbete. 

 
Det reflekterande, dokumenterade arbetet sker parallellt med det konstnärliga arbetet 
under ledning av utsedd handledare. 
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4. SCHEMA 
Under kursen ges återkommande seminarier med grupphandledning. Utöver detta har 
alla kursdeltagare handledning, enskilt eller i grupp. Kursen avslutas med offentliga 
ventileringar av kursdeltagarnas självständiga arbeten i sin helhet.  
 
5. LÄROMEDEL  
Kurslitteratur väljs individuellt enligt överenskommelse med respektive handledare 
och kursledaren. 
 
6. EXAMINATION 	
Datum för examination och ev. omprov anges i schemat.  
Kursexaminator: Bo Westman 
 
Examinationsuppgifter:  
Kursen examineras genom redovisning av en konstnärlig examensproduktion samt 
genom ett därtill hörande reflekterande arbete om minst 5000 ord som presenteras i 
tryckfärdig elektronisk form. 
 
7. BETYGSGRADER 
G (Godkänd)  
U (Underkänd)  
 
8. BETYGSKRITERIER 
För att få betyget G krävs följande:  
Godkänd redovisning av en konstnärlig examensproduktion samt ett godkänt därtill 
hörande reflekterande arbete som presenteras i tryckfärdig elektronisk form.  
Bedömning sker i enlighet tillämpliga gällande mål för utbildningen som är angivna i 
examensordningen. 
 
Mål 
Kunskap och förståelse 
För konstnärlig masterexamen skall studenten 
- visa kunskap och förståelse inom det huvudsakliga området (huvudområdet) för utbildningen, inbe-
gripet såväl brett kunnande inom området som väsentligt fördjupade kunskaper inom delar av området 
samt fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och 
- visa förtrogenhet med metod och processer för att hantera komplexa företeelser, frågeställningar och 
situationer inom området. 
 
Färdighet och förmåga 
För konstnärlig masterexamen skall studenten 
- visa förmåga att självständigt och kreativt kunna formulera nya frågor och bidra till kunskapsut-
vecklingen, lösa mer avancerade problem, utveckla nya och egna uttryckssätt samt kritiskt reflektera 
över sitt eget och andras konstnärliga förhållningssätt inom huvudområdet för utbildningen, 
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- visa förmåga att med ett utvecklat personligt uttryck skapa och förverkliga egna konstnärliga idéer, 
självständigt identifiera, formulera och lösa konstnärliga och gestaltningsmässiga problem samt pla-
nera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade konstnärliga uppgifter inom givna tidsramar, 
- visa förmåga att såväl i nationella som internationella sammanhang, muntligt och skriftligt eller på 
annat sätt klart redogöra för och diskutera sin verksamhet och konstnärliga frågeställningar i dialog 
med olika grupper, och 
- visa sådan färdighet och kunskap som fordras för att självständigt verka i arbetslivet. 
 
Värderingsförmåga och förhållningssätt 
För konstnärlig masterexamen skall studenten 
- visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta 
konstnärliga, samhälleliga och etiska aspekter, 
- visa insikt om konstens roll i samhället, och 
- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsut-
veckling. 
 
Självständigt arbete (examensarbete) 
För konstnärlig masterexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett själv-
ständigt 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. 
 
Övrigt 
För konstnärlig masterexamen med en viss inriktning skall också de preciserade krav gälla som varje 
högskola själv bestämmer inom ramen för kraven i denna examensbeskrivning. 
 
9. 
I kursen används Moodle som LMS. 
 
 


