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Välkommen till kursen Examensarbete! 
 
1. INLEDNING 
Denna kurs ingår som obligatorisk kurs inom kandidatprogrammet i Musik- och  
Medieproduktion. I denna kursguide beskrivs kursens huvudsakliga innehåll och ge-
nomförande, kurslitteratur, examinationsuppgifter och betygskriterier.  
 
2. KURSENS UPPLÄGGNING OCH INNEHÅLL 
Kursen ges på delfart, d.v.s. parallellt med denna kurs läser studenterna även flera 
andra kurser. Tillsammans utgör kurserna heltidsstudier. 
Kursen innehåller följande prov: 
 
Prov 1 – Konstnärligt examensarbete, praktisk, 12 hp (1001)   
 
Prov 2 – Konstnärligt examensarbete, teoretisk, 3 hp (1002) 
 
3. ARBETSFORMER 
 
Under kursen genomför kursdeltagarna varsitt självständigt arbete om 15 hp uppdelat 
i en praktisk del om 12 hp och en teoretisk del om 3 hp. Det självständiga arbetet ska 
utformas och genomföras självständigt 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 kursdel-
tagare ansvarar för att det självständiga arbetet utformas och genomförs, med stöd 
från handledare och kursledare, i enlighet med de mål för utbildningen som är an-
givna i examensordningen och i enlighet med de etiska regler som finns vid lärosätet. 
	
Kursen innehåller följande:  

• Självständigt arbete på kandidatnivå, 
• Dokumentation av arbetsprocess, 
• Skriftligt reflekterande arbete med handledning 
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4. SCHEMA 
Under kursen ges varje vecka ett seminarium med grupphandledning. Utöver detta 
har alla studenteter handledning, enskilt eller i grupp med dels en särskild handledare 
för det konstnärliga arbetet (Konstnärligt examensarbete, praktisk, 12 hp -1001) och 
dels en annan handledare för den skriftliga delen (Konstnärligt examensarbete, teore-
tisk, 3 hp -1002). Kursen avslutas med offentliga ventileringar av såväl studenternas 
konstnärliga som teoretiska arbeten.  
Se TimeEdit för detaljerat schema och Moodle för kursinnehåll. 
 
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 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 examens-
produktion 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 (se nedan): 
 
Mål 
Kunskap och förståelse 
För konstnärlig kandidatexamen skall studenten 
- visa kunskap och förståelse inom det huvudsakliga området (huvudområdet) för ut-
bildningen, inbegripet kunskap om områdets 
praktiska och teoretiska grund, kunskap om och erfarenhet av 
metod och processer samt fördjupning inom området. 
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Färdighet och förmåga 
För konstnärlig kandidatexamen skall studenten 
- visa förmåga att beskriva, analysera och tolka form, teknik 
och innehåll samt kritiskt reflektera över sitt eget och andras 
konstnärliga förhållningssätt inom huvudområdet för 
utbildningen, 
- visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen 
självständigt skapa, förverkliga och uttrycka egna idéer, 
identifiera, formulera och lösa konstnärliga och 
gestaltningsmässiga problem samt genomföra konstnärliga 
uppgifter inom givna tidsramar, 
- visa förmåga att muntligt och skriftligt eller på annat sätt 
redogöra för och diskutera sin verksamhet och konstnärliga 
frågeställningar med olika grupper, och 
- visa sådan färdighet och kunskap som fordras för att 
självständigt verka i arbetslivet. 
Värderingsförmåga och förhållningssätt 
För konstnärlig kandidatexamen skall studenten 
- visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra 
bedömningar med hänsyn till relevanta konstnärliga, 
samhälleliga och etiska aspekter, 
- visa förståelse av konstens roll i samhället, och 
- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare 
kunskap och att utveckla sin kompetens. 
 
 
9. ÖVRIGT 
I kursen används Moodle som LMS.- 
 
 


