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Kursens indelning i delar
Endast slutexamina�on.

Kursens huvudsakliga innehåll

Texten i rummet behandlar det skrivna och talade ordet som bildkonstnärligt material – vad som
o�a benämns som textkonst. Fokus ligger på språklighet, kontextualisering och gestaltning. Fokus
ligger på visuella-textuella prak�ker och dess läsarter främst u�från e� spa�alt perspek�v – både
vad det gäller utställningsrummet och det offentliga/sociala rummet. I kursen behandlas visuell
poesi och olika konceptuella strategier inom textkonst såsom kopiering, sampling och
kontex�örfly�ning. Även boken som objekt och konstnärlig utsaga och dess distribu�onskanaler
behandlas. Målgruppen för kursen är yrkesverksamma eller studenter inom bildkonst och
li�eratur.

Lärandemål
E�er genomgången kurs ska den studerande ha förmåga a�:
– redogöra för bärande begrepp inom textbaserad konst och konstnärliga metoder som relaterar
�ll rumslig textuell prak�k
– reflektera över texters visuella, spa�ala och performa�va aspekter;



– krea�vt gestalta en undersökning eller utsaga genom text/objekt/bild och/eller ljud;
– presentera, diskutera och kri�skt utvärdera sina egna arbetsmetoder;
– placera sin konstnärliga prak�k i e� större sammanhang.

Förkunskapskrav
Kandidatexamen om minst 180 hp i konst eller li�erär gestaltning, eller motsvarande.
Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande Svenska 3 och Engelska 6.

Betygsskala
För kursen används betygskalan Underkänd, Godkänd.

Former för examina�on
Muntlig examina�on av redovisat projekt.

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
Redovisas som bilaga �ll kursplanen.

Övrigt
Kursen är en fristående kurs.

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.

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


