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KURSPLAN 

Reflekterande praktik (komplexitet) 1 

Reflective Practice (complexity) 1 

30 högskolepoäng / 30 ECTS credits 
 

Kurskod: KGK309  

Kursens indelning i delar: Konsthantverklig produktion 2 12 hp, Eget projekt/Reflekterande praktik 16,5 hp, Professionell 

utveckling/presentationsteknik 1,5 hp 

Nivå: Grundnivå 

Ange tilldelad fördelning av utbildningsområde:  KO (Konst) 50%, /DE (Design) 50% 
Ämnesgrupp/Huvudområdesgrupp: KH1 Konsthantverk/21510 Konsthantverk  

Fastställd: 20141023  

Gäller från: HT15 

 

1. Beslut 

Kursplanen har fastställts av prefekt, efter förslag från ämnesråd 20141007. 
 

2. Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen 

Godkänt från kurserna Eget projekt/Utblick och dialog 9,5 hp, Konsthantverksteori 2, 7,5 hp och 

Konsthantverklig produktion 1, 12,5 hp, 

 

3. Lärandemål 

Konsthantverklig produktion 2, 12 hp 

Efter avslutad kurs skall den studerande:  

- ha förmåga att överföra konsthantverkligt studioarbete till en industriell produktion  
- kunna identifiera och utnyttja industriell produktion inom det egna arbetet  
- ha kännedom och förståelse för formgivningsprocesser gällande industriproduktion 
- ha kunskap om prototypframtagning för produkter i keramik och glas  
- ha förmåga att praktiskt och teoretiskt utöva research, skiss och prototypframtagning, 
kommunikation och presentationsarbete i samband med industri/producent eller beställare  
- visa prov på nyskapande gestaltande arbete och eller kritiskt reflekterande inom ämnesområdet 

 

 



 

 

Eget projekt/Reflekterande praktik, 16,5 hp 

Efter avslutad kurs skall den studerande:  

- Kunna dra slutsatser om den egna arbetsprocessen och arbetets idemässiga innehåll i 
projektarbetets olika steg samt  
- visa förmåga att omformulera sitt konstnärliga arbete i relation till olika kontexter och platser  
- Identifiera och diskutera de praktiska såväl som de konceptuella aspekterna av det 
konsthantverkliga gestaltningsarbetet  
- Färdigställa det självständiga arbetet med ett för projektet relevant och medvetet uttryck  
- Visa analytisk förmåga i förhållande till andras arbeten och tolkning av dessa  
- Visa på en självständighet i förhållande till ämnesspecifik diskurs 
- Visa på en relevant dokumentationsteknik för det aktuella arbetet 

 

Professionell utveckling/presentationsteknik 1,5 hp 

-ha grundläggande kunskaper i praktisk retorik baserat på individens egna 
kroppsspråk (muntlig och fysisk) och utvecklat ett förhållningssätt till detta 

-ha förståelse för olika metoder för att skapa ett klart budskap samt ha 
grundläggande kunskaper i visuell kommunikation och andra hjälpmedel såsom 
mötesstrategi, för att förstärka kommunikationen om den egna verksamheten 
 

4. Kursens innehåll 

Konsthantverklig produktion 2, 12 hp 

- Praktiskt och teoretisk övning i research  
- Skiss och prototypframställning  
- Presentationsarbete  
- Studiobesök 

 

Eget projekt/Reflekterande praktik, 16,5 hp 

- Handledning enskilt och i grupp  
- Studiebesök 
- Studio- och presentationsarbete  
- Skrivuppgift 
- Dokumentation  

 

Professionell utveckling/presentationsteknik 1,5 hp 

baskunskaper för bl a mappretorik, visuell kommunikation och mötesstrategi.  

praktisk retorik, kroppsspråk och muntlig framställning, olika arbetsmetoder, visuell kommunikation, 
olika hjälpmedel och mö-tesstrategi etc.  

 

5. Betyg och examinationsformer (former för bedömning) 

För kursen används betygskalan Underkänt, Godkänt. 
Muntlig och praktisk examination. Examination sker kontinuerligt vid de olika momenten i kursen. 

Examinator ansvarar för att ta fram betygskriterier för examinationen och för att dessa publiceras på 
intranätet. 



 

 

 
Studerande som fått betyget underkänt på ett prov har rätt att genomgå fem ytterligare prov så 
länge kursen ges för att uppnå betyget godkänt. Studerande som fått betyget underkänt på prov två 
gånger av en examinator har rätt att begära att en annan examinator utses för att bestämma betyg 
på provet. Framställan görs till prefekt. 

 

6. Kurslitteratur och övriga läromedel 

Ingen obligatorisk kurslitteratur 

7. Övrigt 

Kursen får inte tillgodoräknas i kandidatexamen samtidigt med sådan inom eller utom landet 

genomgången och godkänd kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i 

kursen. Studerande kan begära att examination enligt denna kursplan genomförs högst två gånger 

under en tvåårsperiod efter det att den upphört att gälla. Framställan görs till prefekten. Med prov 

jämställs också andra obligatoriska kursdelar. 

Kursen är obligatorisk för studenter Kandidatprogrammet Keramik o Glas. 

 

 

 


