
 
 

 
KURSPLAN  

Självständigt arbete i fri konst på kandidatnivå 
 
Kursens omfattning 

15 högskolepoäng  
 

Förkunskapskrav 

Antagen på Kungl. Konsthögskolans femåriga program i fri konst och uppnått 120 hp i fri konst  

på grundnivå 

 

Nivå 

Kursen är på grundnivå 

Kursens innehåll 

Studenten skapar ett självständigt konstnärligt arbete som presenteras i en offentlig grupp-

utställning – kandidatutställningen – i slutet av årskurs 3. Genom utställningsprocessens olika 

moment får studenten insikt i både det individuella och kollektiva arbetet med utställnings-

produktion och visuell gestaltning. 

 

Förväntat studieresultat  

Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna: 

- visa praktisk förmåga att förverkliga konstnärliga idéer och presentera dem i 

utställnings- eller annan presentationsform 

- muntligt redogöra för, diskutera och kritiskt reflektera kring sitt konstnärliga uttryck  

- muntligen redogöra för arbetsprocessen kring det självständiga konstnärliga arbetet i 

samband med presentationen av det färdigställda verket 

- visa förmåga att kunna sätta sitt konstnärliga uttryck i ett större sammanhang 

 

Kursupplägg och kursens delkurser/moment 

Inom givna tidsramar ska den studerande skapa ett självständigt konstnärligt arbete. 

Handledning ges kontinuerligt under arbetets gång, i såväl ateljé som verkstad. Under ledning 

av utställnings-ansvarig professor och årskursansvarig lärare, ska studenterna tillsammans i 

grupp planera, utforma och presentera det självständiga konstnärliga arbetet i en offentlig 

grupputställning.  

 

 

 

Formerna för bedömning av studenternas studieprestationer 

Studenternas studieprestationer kommer att bedömas genom att det självständiga arbetet 

presenteras i en grupputställning, vilken återföljs av en kritiksituation där studenten aktivt 



deltar i ett samtal med den utställningsansvariga professorn, årskursansvariga läraren samt två 

externa konstnärer, kritiker eller curatorer. 

  

För godkänt betyg krävs att studenten genomfört och presenterat det självständiga arbetet på 

ett engagerat och övertygande sätt. 

 

Betygsgrader  

Godkänt eller underkänt 

 
Examinator 
Handledande professor (efter hörande av en panel bestående av ansvarig professor för 
grupputställningen, samt två externa konstnärer, kritiker eller curatorer). 
 
Litteratur och övriga läromedel  

Individuellt för varje enskilt självständigt arbete. 

 

Fastställande 

Kursplanen är fastställd av Utbildnings- och forskningsnämnden 2012-12-11 och gäller från 
vårterminen 2013. 
 

 

 

 

 


