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KURSPLAN 

Individuellt konstnärligt arbete 3 

Individual artistic work 3 

14,5 högskolepoäng / 14,5 credits 
 

Kurskod: KOK131  

Fastställd av: Prefekt 2020-03-17 

Gäller från: HT 2020 

Utbildningsnivå: Grundnivå 

Ämnesgrupp/Huvudområdesgrupp: FK2 Fri konst/21110 Fri konst 

Utbildningsområde: 100% Konst 
Kursens indelning i delar: 
Individuellt konstnärligt arbete 3 HT (13 hp) Individual artistic work 2 Fall (13 credits) 
Individuellt konstnärligt arbete 3 VT (1,5hp) Individual artistic work 1 Spring (1,5 credits) 

  

1. Kursens huvudsakliga innehåll: 
 
Kursen Individuellt konstnärligt arbete 3 baseras på konstnärligt arbete i ateljéer, verkstäder och 

offentliga rum. Studenten arbetar med egenhändigt formulerade konstnärliga projekt som löper 

längs med andra kurser under läsåret. Praktiska och konceptuella aspekter av det konstnärliga 

gestaltningsarbetet diskuteras regelbundet i enskilda handledarsamtal och i gruppsamtal.  

Studentens arbete presenteras i en publik presentation gemensam för årskursen och dokumenteras i 

en individuell portfolio. 

Kursen innehåller även möjligheter till möten med verksamma konstnärer och deltagande i tillfälliga 

samarbetsprojekt. 

2. Lärandemål:  

Efter genomgången kurs ska den studerande visa fördjupad förmåga att självständigt:  
 
- artikulera och kontextualisera sina konstnärliga fördjupningsområden  
- identifiera och kritiskt reflektera över de praktiska såväl som de konceptuella aspekterna av det 
egna och andras konstnärliga gestaltningsarbete 
- tillämpa relevant metod, teknik och presentationsform för det aktuella arbetet 



- planera och färdigställa arbetet utifrån de förutsättningar som studenten själv fastställt i samråd 
med handledare 
 

3. Förkunskapskrav: 

Särskild behörighet  
Kursen Individuellt konstnärligt arbete 2 eller motsvarande kunskaper.  
 

4. Betygsskala: 
För kursen används betygskalan Underkänd, Godkänd. 
 

5. Former för examination  

Fortlöpande muntlig och praktisk examination samt kursuppgifter som består av: 
- publika presentationer av undersökande och gestaltande arbete 
- analys och tolkning av eget och andras gestaltande arbete 
- redovisning av portfolio 

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 

Kursen har ingen gemensam litteraturlista. Eventuell kurslitteratur och övriga läromedel redovisas 
och diskuteras inom ramen för den individuella handledningen. 
 

7. Övrigt 

Kursen är obligatorisk och ingår i Kandidatprogrammet i Konst.  

Institutionen ansvarar för att andra väsentliga uppgifter såsom detaljerade undervisningsformer och 

betygskriterier finns tillgängliga för studenter innan kursstart.  

 

Kursen kan inte tillgodoräknas i examen samtidigt med genomgången och godkänd kurs, vars 

innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen. 

Undervisningen sker i huvudsak på svenska, men undervisning på engelska kan förekomma. 

 

Studerande kan begära att examination enligt denna kursplan genomförs högst två gånger under en 

tvåårsperiod efter att den upphört gälla. 


