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Obligatoriska moment: 
 

- Lärarledd handledning 
- Eget arbete 
- Workshop: feedbacksmetod  
- Examination: slutpresentation   

 
Innehåll och syfte: 
 
Studenten reflekterar över och sammanfattar progressionen i den egna utvecklingen utifrån alla 
delmoment i kursen. Studenten utvecklar grundläggande vokabulär i relation till sina 
arbetsprocesser, samt en förståelse av hur deras arbete relaterar till rum och olika publika 
presentationer. Dessutom introduceras studenten till relevanta feedbacksmetod inför 
slutpresentation/examination.  
Syftet är för studenten att analysera, tolka och reflektera över sitt lärande samt progression i sitt 
arbete, samt att dela detta med andra studenter och lärare genom relevanta presentationsformat 
och rumsgestaltningar på examinationstillfällen.  
 
Examinationsform: 
 
Redovisning i handledningssamtal med lärare, aktivt deltagande i workshop om feedbacksmetod, 
samt slutpresentation (examination) där studenten redovisar muntlig progressionen i den egna 
utvecklingen, lärande och arbetsprocess i relation till rum och publik. 
 
 

Lärandemål 
 

Examinationskritrier 

• visa på ett experimentellt, undersökande och 
reflekterande förhållningssätt till sin praktik och 
sina arbetsmetoder. 

Studenten muntligen reflekterar över de egna 
arbetena, arbetsprocesser, utvecklingen och 
lärande. Studenten visar på förståelse på hur  
olika arbetsmetoder som introducerades under 
terminen, relaterar till sitt arbete. 
Arbetena visar undersökande förhållningssätt av 
material, form och tekniska lösningar, såväl som 
orientering mot individuellt uttryck. 
 



• visa förståelse för smycke och corpus i såväl 
historiska som sociala sammanhang utifrån ett 
kritiskt perspektiv. 

Studenten muntligen reflekterar över sina 
arbeten i ett historisk och socialt 
sammanhang. Detta ska innefatta normkritiska 
förhållningssätt i relation till smycke och corpus, 
samt valda metoder.  
Studenten bidrar med relevanta frågor, feedback 
och synpunkter till andra studenters 
presentationer, och aktivt deltar i samtal med 
lärargrupp.  
 
 
 

• visa förståelse för hur arbetet kan aktiveras 
genom relevanta presentationsformat och 
rumsgestaltningar. 
 

Studenten använder sig av relevanta 
presentationsformat och rumsgestaltningar för att 
både stödja och dela sitt arbete och 
arbetsprocesser på examinationstillfälle. 
Genom sitt arbete, rumsgestaltningar och muntlig 
presentation, visar studenten på förståelse för 
den komplexa relationen mellan kropp, objekt och 
rum. 
 

 
 
 
SCHEMA (med reservation för ändringar) 
 

 Måndag  Tisdag Onsdag Torsdag Fredag 
v. 
49 
 

 
9.00 - 17.00 
Individuell 
handledning 
med Sissi 
Westerberg 
 
Room:  
 
S2, S3, S4 
  

 
9.00 - 17.00 
Individuellt 
arbete 

 
9.00 - 17.00 
Individuellt 
arbete 

 
9.00 - 17.00 
Workshop om 
feedbackmetod 
med Beata 
Grahn och Klara 
Brydewall 
 
Room:  
S4 
 

 
9.00 - 17.00 
Individuellt 
arbete  
 
Room:  
S2, S3, S4 
 

v. 
50 
 

 
9.00 - 17.00 
Final 
presentation / 
examination 
 
Room:  
S2, S3, S4  

    
 
 

 
Påminnelse: 
 
9.00-17.00: 
Aktiviteter i 
samband med 
Re:Source 
Re:Learn Re:Lay 
Seminar kan 
förekomma 

 
Påminnelse: 
 
9.00 - 16.00: 
Re:Source 
Re:Learn 
Re:Lay  
Seminar 

 
 


