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1. Kursens huvudsakliga innehåll: 
 
Specialisering av studentens enskilda masterprojektarbete genom traditionella och 
innovativa metoder, där studenten uppmuntras att ta ansvar för sitt kunskapsförvärv och 
där nya frågeställningar med kopplingar till både samhället och aktuell forskning 
konkretiseras och formuleras. 
 
Kursen låter studenterna utforska olika arbetsmetoder i ateljéarbetet med målet att 
analysera och finslipa sina egna konstnärliga metoder.  
I utbildningen ingår seminarier och föreläsningar, liksom presentationer av 
forskningsmetoder med målet att utmana och bredda individuella projektarbeten. 
Studenten får arbeta självständigt i ateljén och delta i handledning, teoretisk diskussion, 
skrivarbeten, föreläsningar och seminarier. Målet under andra terminen är att studenten ska 
få bekanta sig med metoder för självständigt konstnärligt arbete och forskning. 
 
Kursen ges under hela vårterminen (20 veckor). 
 
Module 1, Specialisation in Practice, 15 hp 
Studenten specialiserar sitt enskilda masterprojektarbete genom att testa traditionella och 



innovativa metoder i ateljén, och uppmuntras att ta eget ansvar för sitt kunskapsförvärv. 
 
Module 2, Specialisation in Theory, 15 hp 
Studenten introduceras i forskningsmetoder för att kunna placera sin praktik i en kritisk och 
teoretisk kontext. Studenten uppmanas att ta eget ansvar för sitt kunskapsförvärv och i 
samband med detta konkretisera och formulera frågeställningar med kopplingar till 
samhället och aktuell forskning. 
 
2. Lärandemål:  

Module 1, Specialisation in Practice, 15 hp 
 
Efter avslutad kurs ska studenten kunna: 
 
• Uppvisa en förtrogenhet med metoder och arbetssätt för hantering av komplexa  fenomen, 
frågeställningar och situationer inom ämnesområdet. 
• Uppvisa en fördjupad förmåga att materialisera konstnärliga metoder och processer inom ramarna 
för sitt masterprojekt. 
 
Module 2, Specialisation in Theory, 15 hp 
 
Efter avslutad kurs ska studenten kunna: 
• Visa en fördjupad förståelse av normkritiska frågeställningar genom konsthantverk inom 
huvudområdet med inriktning på Keramik och glas, Textil eller Smycke och corpus.  
•Visa kunskap och insikt inom huvudområdet, inklusive både bredare ämneskunskap och en 
betydande grad av fördjupade kunskaper inom ämnesområdet, liksom inblick i aktuell forskning och 
utveckling inom den egna inriktningen. 
 
3. Särskild behörighet 
Konstnärlig kandidatexamen om minst 180 hp i konsthantverk, eller motsvarande. Dessutom krävs 
kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6, med godkänt betyg. 

4. Betygsskala: 
För kursen används betygskalan Underkänd, Godkänd. 
 
5. Former för examination  

Examination sker i muntlig och skriftlig form via handledning och seminarier och materialisering av 
konstnärligt arbete. 
 
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. 

 

 

 


