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Fastställande
Kursplanen är fastställd av Konstnärliga fakultetsnämnden 2009-06-25 och senast
reviderad 2015-05-13 av Högskolan för design och konsthantverk. Den reviderade
kursplanen gäller från och med 2015-08-01, höstterminen 2015.
 
Utbildningsområde: Design 100 %
Ansvarig institution: Högskolan för design och konsthantverk

 
Inplacering
Kursen är en programkurs på grundnivå som även kan ges som fristående kurs. 
Kursen ingår i följande program: 1) Konstnärligt kandidatprogram i design

 
Förkunskapskrav
Grundläggande behörighet

 
Mål
Efter avslutad kurs ska studenten kunna: 

 
Kunskap och förståelse

redogöra för grundläggande faser och metoder i ett designprojekt 
redogöra för grunderna i färg- och formlära   

 

HÖGSKOLAN FÖR DESIGN OCH KONSTHANTVERK

DEKVK1    Design - verktyg och kommunikation I, 30 högskolepoäng
Design - Tools and Communication 1, 30 higher education credits
Grundnivå / First Cycle

Huvudområde Fördjupning

- G1N, Grundnivå, endast gymnasiala
förkunskapskrav
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Färdigheter och förmåga
tillämpa grundläggande analoga och digitala verktyg för att generera och visualisera
idéer 
föreslå en projektidé i skrift 
visualisera och presentera utkast till designförslag på ett adekvat sätt 

 
Värderingsförmåga och förhållningssätt

reflektera över resultatet av sitt eget arbete 
bidra till en diskussion kring etiska förhållningssätt i designarbetet 

 
Innehåll
Kursen ger studenten grundläggande förståelse och insikt i en konstnärligt gestaltande
designprocess. Vidare ger kursen överblick och träning i designerns grundläggande
verktyg och metoder för idégenerering, visualisering och kommunikation. Under
kursens gång träffas studenterna regelbundet i seminariegrupper i vilka de diskuterar
centrala begrepp och företeelser inom design. Kursen avslutas med en personlig
terminsreflektion utifrån ett helhetsperspektiv samt ett konstnärligt och etiskt
förhållningssätt. 

Delkurser

1. Introduktion i produkt- och rumsgestaltning (Introduction in Room and Product
Design), 16 hp
Betygsskala: Godkänd (G) och Underkänd (U)
I Introduktion i produkt- och rumsgestaltning genomför studenten designprojekt
individuellt och i grupp. Studenten introduceras i skolans verkstäder för
tredimensionell gestaltning genom genomgångar och bundna övningar i
verktygshantering. Kursen innehåller introduktion i grundläggande begrepp
rörande analys, verktyg och metoder samt formövningar och visualiseringstekniker
för produkt- och rumsgestaltning. 

2. Introduktion i visuell kommunikation och mönsterformgivning (Introduction in
Visual Communication and Pattern Design), 14 hp
Betygsskala: Godkänd (G) och Underkänd (U)
I Introduktion i visuell kommunikation och mönsterformgivning genomför
studenten designprojekt där man kommunicerar i bild och text. Studenten övas
vidare i analys, verktyg och metoder. Kursen innehåller introduktioner i skolans
verkstäder för visuell kommunikation och mönsterformgivning samt övningar i
färg och form. Studenten reflekterar muntligt över det arbete som utförts under
terminen utifrån ett personligt perspektiv med ett konstnärligt och etiskt
förhållningssätt. 
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Former för undervisning
Designprojekt i grupp och individuellt, seminarier, föreläsningar, workshops,
presentationer och terminsreflektion med handledare.  
Undervisningsspråk: svenska

 
Former för bedömning
Lärandemålen examineras genom: 

diskussionsseminarium 
deltagande vid övningar och genomgångar 
visuellt och muntligt presentera designförslag 

  
Om student som underkänts två gånger på samma examinerande moment önskar byte
av examinator inför nästa examinationstillfälle, ska sådan begäran inlämnas skriftligt
till kursansvarig institution och bifallas om det inte finns särskilda skäl däremot (HF 6
kap § 22). 
  
I det fall kurs upphört eller genomgått större förändringar ska studenten i normalfallet
garanteras tillgång till minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) under en
tid av åtminstone ett år med utgångspunkt i kursens tidigare uppläggning. 

 
Betyg
På kursen ges något av betygen Godkänd (G) och Underkänd (U).
För betyg Godkänd (G) skall studenten visa att de kunskaper som beskrivs i
kursinnehållet och dess målbeskrivning är uppnådda, samt visa att denne  tillgodogjort
sig innehållet i kursmoment, litteratur och föreläsningar på de områden som
efterfrågas.  

 
Kursvärdering
Studenten erbjuds utvärdera kursen enskilt skriftligt och muntligt i grupp i samband
med kursslut. En sammanfattning av utvärderingens resultat och lärarens reflektion
ligger till grund för utformningen av kommande kurstillfälle. Resultatet förmedlas via
GUL till studenterna som genomförde kursen och muntligt vid kursstart till de
studenter som ska påbörja kursen. Eventuella förändringar i kursens upplägg
presenteras för studenterna vid nästkommande kurstillfälle. 
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Övrigt

Vissa moment i kursen kan komma att genomföras på engelska. 
Studenten bekostar allt material själv. 
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