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Kursrapport 
	

Kursens namn: 
Konstnärligt utvecklingsarbete – grundnivå 

Ladokkod: 
51KU01 

Antal högskolepoäng: 
15 hp 

Period (ex P1 2018): 
P2 – P3 

Inom program alt. fristående kurs: 
Kandidatprogrammet i modedesign 
	

Svarsfrekvens i studentvärderingen, med kommentarer 
Studentvärderingen gjordes i enkätform på Ping Pong, därefter följt av en muntlig diskussion om 
kursen i sin helhet. 13 studenter registrerade på kurs, 12 studenter gjorde utvärderingen. 

Analys av: 
Studenternas prestation och resultat på kursen 

13 av 13 studener godkända på helkurs.  

Studenterna upplever att examinationsformerna har varit till stöd för deras lärande och att deras 
förkunskaper varit tillräckliga för att tillgodogöra dem kursens innehåll.  

 

Hur kursens innehåll, undervisning och examination har varit till stöd i studenternas lärande 
Kursen innefattar en förstudie till examensarbetet. Här handlar det om att testa sig fram, 
experimentera och våga ta risker i det konstnärliga arbetet.  
 
I kursen finns det olika uppgifter som studenterna ska göra. Dels ska de ta fram en serie av 
experiment, 5 outfits, som ska agera som exempel på plagg och uttryck som kopplar till 
respektive students syfte. Inför detta ska studenterna ta fram en kortfilm på max 2 minuter som 
förmedlar ett visuellt budskap kring vad de önskar att deras inriktning på examensarbetet ska 
kommunicera och handla om.  
 
Parallellt som studenterna arbetar praktiskt ska de också träna upp sitt kritiska tänkande i form av 
akademisk skrivande. Syftet är att lägga grunden i det som sedan kommer att bli 
examensrapporten. De skriver sitt introduktionskapitel, syfte och metodik i denna kurs.  
 
För att stötta studenterna i detta erbjuds två workshops i skrivande där dessa beståndsdelar betas 
av i form av övningar, diskussioner och föreläsningar. 
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Hur kursen har forskningsanknutits 
Kursen forskningsanknyts på ett direkt plan när det kommer till workshops inom skrivande. 
Dessa tillfällen syftar till att bredda studenternas kunskaper kring hur de ska förhålla sig till 
konstnärlig forskning. Fokus har legat på att utveckla förståelsen kring designmetodik.  

Hur kursen har fungerat i relation till övriga kurser i programmet 
Kursen agerar som förstudie till examensarbetet.  
 
Hur kursens resurser har använts och upplevts 

Studenterna upplever att kursen har varit till stöd för deras lärande. Många upplever att upplägget 
på kursen har varit bra och tydlig och att handledningen fungerat bra under kursens gång. Många 
tycker att att det är viktigt och bra att handledaren på denna förstudie till examensarbetet även 
följer studenten under examensarbetet. 

Vissa studenter upplever att handledningen skiljt sig åt, att vissa handleds på ett annat sätt än 
andra.  

 

Sammanfattning och övriga kommentarer 

 

Eventuella förslag till förändringar 
Hela kursens upplägg har presenterats för studenterna på introduktionsdagen av kursen. Detta är 
viktigt att behålla så att alla involverade i kursen förstår målen och vad som förväntas.  
 
Viktigt att säkerställa att studenterna får tid i verkstäder, och när studenterna väl får det, att 
arbetet i verkstäderna planeras och är rimliga i förhållande till den tiden som studenten har till 
förfogande. 
	

Kursansvarig:  
 
Saina Koohnavard 
 


