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Kursens indelning i delar
Endast slutexamina�on.

Kursens huvudsakliga innehåll
A� teckna e�er modell är en djupt rotad pedagogisk metod inom konstskolningen som �llåter oss
a� träna vår visuella formuleringsförmåga. Den stämning av absolut koncentra�on som uppstår i
teckningssalen när vi försöker gestalta det vi ser, en människa i e� rum, är en nära nog �dlös
upplevelse av konstnärlig samhörighet. I figurteckningssitua�onen förenas e� grundläggande
språkarbete som avkräver oss svar på frågor om volymgestaltning, rumsbildning och annat,
exempelvis hur berä�elsen om en fot sedd framifrån kan gestaltas… Det är en utmanande och
utvecklande process. För a� trolleriet skall uppstå, där några linjer och lite blyertskrafs på en
pappersyta skall förvandlas �ll en avbildning som �llfredsställer vår sanningslidelse fordras mycket
övning.  
Den här kursen tror på figurteckningen som en supereffek�v formträning! 

Vi tecknar modell. Olika modeller varje gång där det e�ersträvas jämn fördelning mellan kön och
åldersgrupper. Snabbkrokier blandas med längre studier. Vid de längre uppställningarna kommer
läraren a� ge individuell feedback på di� arbete. Varje kurs�llfälle inleds med e� kort peptalk om
teckning.



Lärandemål
E�er genomgången kurs skall studenterna visa grundläggande förmåga a� gestalta rum, volym
och balans i en figurteckning och visa förståelse för komposi�onens verkningsmedel.

Förkunskapskrav
Grundläggande behörighet.

Betygsskala
För kursen används betygskalan Underkänd, Godkänd.

Former för examina�on
Löpande prak�sk examina�on av genomförandet av kursens moment.

Examinator ansvarar för a� ta fram betygskriterier för examina�onen och för a� dessa publiceras
på intranätet.

Studerande som få� betyget underkänt på e� prov har rä� a� genomgå fem y�erligare prov så
länge kursen ges för a� uppnå betyget godkänt. Studerande som få� betyget underkänt på prov
två gånger av en examinator har rä� a� begära a� en annan examinator utses för a� bestämma
betyg på provet. Framställan görs �ll prefekt.

Kursli�eratur och övriga läromedel
Kursen har ingen kursli�eratur.

Övrigt
Kursen är en fristående kurs.

Undervisningen sker i huvudsak på svenska.

Ins�tu�onen ansvarar för a� andra väsentliga uppgi�er såsom detaljerade undervisningsformer
och betygskriterier finns �llgängliga för studenter innan kursstart.  

Kursen kan inte �llgodoräknas i examen sam�digt med genomgången och godkänd kurs, vars
innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.


