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Kursplan  

SOMMARKURS: STEN (18 hp)  

  

Kurskod:  STEN21 

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 till kursen görs genom en samlad bedömning av inskickade ansökningshandlingar 

bestående av 2-6 arbetsprover i vilka den sökande ska presentera sitt konstnärskap, CV och ett 

kortfattat personligt brev som beskriver varför hen söker kursen och hur den är relevant för 

hens konstnärliga arbete/studier.   

 

Undervisningsspråk  

Svenska och/eller engelska 
  

Kursens omfattning och studietakt  

18 hp, helfart.  
 

Syfte  

Kursen syftar till att ge studenterna en grundläggande inblick i stenskulpteringens 

grundläggande tekniker, metoder och historia. Studenterna ska individuellt arbeta med olika 

typer av stenmaterial och utforma ett eget förhållningsätt till hur det kan användas.   

 



Lärandemål  
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:  
 

• redogöra för sitt individuella förhållningssätt till och användandet av sten som 

      material i relation till sitt konstnärskap och kursspecifika projekt 

• förhålla sig till och reflektera över hur människan använt sig av sten som 

      konstnärligt material genom historien och i samtiden. 

• visa på en förståelse för stenhuggning och hållbarhetsaspekter samt hur olika    

      bergarter kan användas  

• kunna redogöra för olika verktyg och tekniker som används vid stenhuggning  

        

 

Kursens innehåll 
Kursen ger övergripande kunskaper inom området stenskulptering och ger studenterna 

förutsättningar att individuellt utveckla sitt förhållningsätt till stenskulptering som 

konstnärligt uttrycksätt. Studenterna ska initialt utforma en individuell projektbeskrivning och 

studieplan som ska förverkligas och efterlevas under kursens gång. Utöver det egna 

projektarbetet består kursen av teknikundervisning, studiebesök och föreläsningar. Den 

huvudsakliga delen av kursen kommer att genomföras i Stora Vika som ligger nära 

Nynäshamn där sten hämtas från ett lokalt stenbrott.  

 

Undervisningsformer och undervisningens upplägg  

Kursen inleds med ett antal studiebesök och föreläsningar kring ämnet sten, skulptering, 

metoder och tekniker i Stora Vika. Därefter utformar studenterna sina individuella 

studieplaner i samråd med handledare som följs upp av obligatoriska handledarmöten under 

kursens gång. 

 

De obligatoriska kursmomenten är förlagda till kursens första tre veckor samt avslutande tre 

veckor. Däremellan bedrivs eget konstnärligt arbete med stöd av kontinuerliga 

handledarmöten. 

  

Undervisning bedrivs i form av:  

• Eget konstnärligt arbete 

• Handledning   

• Studiebesök 

• Workshops och tekniska genomgångar 

• Föreläsningar  

 

Examination  

Kursen examineras genom studentens aktiva deltagande i kursens obligatoriska moment samt 

att studenten genomför sitt individuella projekt och redovisar sitt arbete för gruppen i slutet av 

kursen. 

 

Examinator 

Examinator utses av områdesansvarig.  

  

 



 

Kurskrav   
Aktivt deltagande vid schemalagda obligatoriska kursmoment samt minst 75 procent närvaro 

vid dessa krävs. Komplettering vid frånvaro sker i samråd med kursansvarig lärare.  

 

Betygskriterier  

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

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

Läromedel  
Inga särskilda läromedel ingår, studenterna förväntas göra egna undersökningar i förhållande 

till den individuella studieplanen.   
 

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

föreliggande kursplan under en avvecklingsperiod på tre terminer.  
 

 

 

 


