
1. Fastställande
Kursplanen är fastställd av Konstnärliga fakultetsnämnden 2011-08-19 att gälla från och med 2011-08-22. 

 

Utbildningsområde: Design 100 %

Ansvarig institution: Högskolan för design och konsthantverk

 

2. Inplacering
Kursen ges under andra terminen av Konstnärligt kandidatprogram i design. Tillsammans med kursen Design,

verktyg och kommunikation 1 utgör den en nödvändig grund för fortsatta studier i ämnesområdet design.

 

3. Förkunskapskrav
För tillträde till kursen krävs kunskaper motsvarande godkänt resultat från Design, Verktyg och

Kommunikation 1 vid Högskolan för Design och Konsthantverk.

 

4. Innehåll
Kursen innehåller fyra delkurser varav två valbara, Visuell kommunikation och mönsterformgivning

fortsättning och Produkt- och rumsgestaltning fortsättning. Genom att välja en av de två delkurserna ges

studenten möjlighet att fördjupa sig inom ett designområde. Delkurserna Designhistoria och Projekt i grupp

är ej valbara.

Delkurser:

Visuell kommunikation och mönsterformgivning fortsättning

Delkursens syfte är att fördjupa formgivningsförmåga och arbetsprocess inom visuell kommunikation och

mönsterformgivning. Studenten skall skaffa sig fördjupade kunskaper om material och designprocess.

KONSTNÄRLIGA FAKULTETSNÄMNDEN

DEKVK2, Design - verktyg och kommunikation 2, 30,0
högskolepoäng

Design - Tools and Communication 2, 30.0 higher education credits

Grundnivå/First Cycle

Huvudområde Fördjupning
- G1F, Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav



Delkursen ger studenten möjlighet att skaffa sig en fördjupande introduktion i skolans verkstäder för visuell

kommunikation och mönsterformgivning, samt använda verkstäderna i ett längre designprojekt.

Produkt- och rumsgestaltning fortsättning

Delkursens syfte är att fördjupa formgivningsförmåga och arbetsprocess inom produkt- och rumsgestaltning.

Studenten ska skaffa sig fördjupade kunskaper om material, konstruktion och designprocess.

Delkursen ger studenten möjlighet att skaffa sig en fördjupande introduktion i skolans verkstäder för produkt-

och rumsgestaltning samt använda verkstäderna i ett längre designprojekt.

Designhistoria 1

Föreläsningar och litteraturstudier.

Projekt i grupp

Designprojekt som genomförs i grupp, samt samtal och föreläsning kring grupparbete och gruppdynamik

 

5. Mål
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna: 

 

1. Kunskap och förståelse 

Redogöra för specifika begrepp och metoder inom visuell kommunikation och mönsterformgivning

respektive produkt- och rumsgestaltning

Redogöra för grunderna i allmän design och konsthistoria.

Redogöra för gruppdynamiska processer. 

 

2. Färdighet och förmåga 

Skriva och använda sig av projektbeskrivning som metod för att genomföra ett eget designprojekt.

Planera och genomföra ett konkret designprojekt.

Tillämpa specifika analoga och digitala verktyg och hantverksmetoder för att kunna generera och visualisera

idéer och färdiga förslag i visuell kommunikation och mönsterformgivning respektive produkt- och

rumsgestaltning.

Tillämpa ett konstnärligt förhållningssätt i designprocessen.

Tillämpa grunderna i färg- och formlära inom valt designområde.

Tillämpa material-, konstruktions- och produktionskunskap inom visuell kommunikation och

mönsterformgivning, respektive produkt- och rumsgestaltning.

Tillämpa ett kritiskt förhållningssätt till egen och andras design.  

 

3. Värderingsförmåga och förhållningssätt

Reflektera över sina egna resultat utifrån egna förutsättningar och projektets uppställda krav.

Värdera designlösningar utifrån ett helhetstänkande och ett etiskt förhållningssätt.

 

6. Litteratur
Se separat litteraturlista.

 

7. Former för bedömning
Kursen examineras genom muntlig presentation, diskussion och uppvisande av genomfört arbete samt genom

skriftlig inlämning. 
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Vid frånvaro vid examination ges tillfälle till kompletterande examination under kompletteringsveckan i

slutet av terminen.

Student äger rätt till byte av examinator efter att ha underkänts två gånger på samma examination, om det är

praktiskt möjligt. En sådan begäran ställs till institutionen och skall vara skriftlig. 

 

8. Betyg
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd (U), Godkänd (G).

För godkänd på hel kurs krävs godkänd på samtliga delkurser och delmoment.

 

9. Kursvärdering
 

10. Övrigt
Undervisningsspråk: svenska.

Vissa moment i kursen kan komma att genomföras på engelska.Allt material bekostas av studenten. Kostada

för t ex resor kan förekomma. 
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