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1. Kursens huvudsakliga innehåll: 

Kursen ger 8 hp och genomförs under hela BA3. Instruktioner ges genom 
demonstrationer, handledning och verkstadsarbete.   

 
2. Lärandemål:  
Efter avslutad kurs ska den studerande visa förmåga att använda hantverkstekniker i den 
kreativa processen   
 
3. Förkunskapskrav:  
Grundläggande behörighet. Minst 105 hp från år1-2 samt godkänt betyg i kursen MFK212 
Hantverksteknik 2, 8 hp.  
 
 
4. Betygsskala: 
För kursen används betygskalan Underkänd, Godkänd. 
 
5. Former för examination  

Examination sker genom individuell handledning och handledning i grupp samt i slutpresentation. 



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 

Redovisas som bilaga till kursplanen.  

 
7. Övrigt 

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. 

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 i Kandidatprogrammet Ädellab/Metallformgivning. 

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

 

 

 


