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Kursplan  

INDIVIDUELLT KONSTNÄRLIGT ARBETE – 

SOMMARKURS 2021 (18 hp)  

  

Kurskod:  SOMM21 

Huvudområde: Fri Konst   

Utbildningsområde: Fri konst 

Betygsskala: U-G 

Fördjupningsnivå: G2F 

Utbildning: Fristående kurs  

Utbildningsnivå: Grundnivå ej nybörjare 

Fastställd av: UFN   

Fastställandedatum: 2020-01-19   

Revideringsdatum: –  

Giltig: 2021  

  
 

Utbildningsnivå 

Grundnivå, ej nybörjare. 
 

  

Behörighetskrav  
Grundläggande behörighet: Grundläggande behörighet för kurser på grundnivå. 

Särskild behörighet: 60 hp i fri konst, eller motsvarande kunskaper, eller reell kompetens. 

 

Urval  
Urval sker utifrån föreslagen individuell studieplan, 3 - 4  arbetsprover  samt CV. 

 

Undervisningsspråk  

Svenska och/eller engelska 
  

Kursens omfattning och studietakt  

18 hp, helfart.  
 

 

 



Syfte  

Kursen syftar till att studenterna genom en individuellt upprättad studieplan realiserar och 

presenterar sin konstnärliga idé. Kursen syftar vidare till individuell konstnärlig utveckling 

genom kritisk reflektion av den egna konstnärliga praktiken och arbetsprocessen.  

 

Lärandemål  
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:  
 

• muntligt och skriftligt formulera idéer kopplade till den egna konstnärliga praktiken 

• muntligt och skriftligt reflektera kritiskt till det egna konstnärliga arbetet 

• muntligt och skriftligt motivera och redogöra för den egna arbetsprocessen samt  

      gjorda val och strategier i samband med presentationen av det egna arbetet. 

 

Kursens innehåll 
Kursen utgår ifrån studentens upprättade individuella studieplan i vilken det egna konstnärliga 

arbetets frågeställningar, processer och teoretiska aspekter framgår. Kursen inleds med ett 

individuellt handledningssamtal under vilket den individuella studieplanen diskuteras, 

revideras och fastställs. Studenten arbetar därefter individuellt utifrån den egna studieplanen. 

Individuell handledning sker därefter vid ytterligare två obligatoriska tillfällen. Kursen 

avslutas med en obligatorisk skriftlig uppgift där frågeställningar, ändamål och slutsatser med  

det egna arbetet redovisas. Den obligatoriska skriftliga uppgiften motsvarar två veckors 

heltidsarbete. 

 

Undervisningsformer och undervisningens upplägg  

 

Undervisningen bedrivs i form av:  

• Individuell handledning vid minst tre obligatoriska tillfällen 

• Individuellt konstnärligt arbete 

• Avslutande individuell presentation 

• Avslutande skriftlig uppgift 

 

 

Examination  

Kursen examineras genom en individuell presentation av det egna arbetet, en avslutande  

skriftlig uppgift, samt diskussioner under minst tre obligatoriska handledande moment. 

 

Examinator 

Examinator utses av områdesansvarig.  

  

Kurskrav   
Obligatorisk närvaro vid minst tre examinerande handledningstillfällen, inlämnande av 

skriftlig uppgift samt individuell presentation i slutet av kursen. 

 

Betygskriterier  

För betyget godkänd: Studenten har uppnått angivna lärandemål och kurskrav. 

För betyget underkänd: Studenten har inte uppnått angivna lärandemål och kurskrav. 
 



Läromedel  
Framgår av studentens individuella studieplan. 
 

Kursplanens giltighet  
Kursplanen gäller 2021, studenten har rätt att examineras en gång per termin enligt 

föreliggande kursplan under en avvecklingsperiod på tre terminer.  
 

 

 

 

 


