
1. Fastställande
Kursplanen är fastställd av Konstnärliga fakultetsnämnden 2012-06-13 och senast reviderad 2013-06-28 av

Högskolan för design och konsthantverk. Den reviderade kursplanen gäller från och med 2013-07-01. 

 

Utbildningsområde: Design 100 %

Ansvarig institution: Högskolan för design och konsthantverk

 

2. Inplacering
Kursen ges inom programmet Konstnärligt masterprogram i Design.

Kursen är på avancerad nivå.

 

3. Förkunskapskrav
Behörig till kursen är student antagen till Konstnärligt masterprogram i design på HDK.

 

4. Innehåll
Syftet med kursen är att introducera de praktiska arbetsformer som karaktäriserar programmet. Kursen

fokuserar på det egenformulerade projektet som arbetsform: formulera brief, presentera och reflektera över

process och resultat, formulera och kommunicera kritik av andras process och resultat (peer assessment).

Kursen behandlar även det utforskande respektive det tillämpande förhållningssättet i designprojekt. Kursen

har också som syfte att presentera programmets teoretiska ramverk genom att introducera bakgrundskunskap

för att dels göra analys av och reflektera över formgivning, meningsskapande och kulturella koder, dels för att

reflektera över yrkesmässigt kunnande och praktik.

 

Kursen består av omväxlande egenformulerade projekt, skriftliga och muntliga presentationer och kortare

praktiska workshops. Kursen innehåller också föreläsningar, litteraturläsning och seminariediskussioner. 

KONSTNÄRLIGA FAKULTETSNÄMNDEN

DM11IN, Introduktionskurs Design, 15,0 högskolepoäng
Introductory Course Design, 15.0 higher education credits

Avancerad nivå/Second Cycle

Huvudområde Fördjupning
- A1N, Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
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Kursen innehåller även introduktioner till verkstäder och andra praktiska resurser vid institutionen.

 

5. Mål
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

Kunskap och förståelse

resonera över aktuella forskningsfrågor inom designämnet i relation till eget projekt 

identifiera och redogöra för relevanta källor för debatt och forskning inom designämnet 

 

Färdighet och förmåga

identifiera och formulera ett eget designprojekt i en brief 

självständigt planera och genomföra ett eget designprojekt inom givna tidsramar 

tillämpa adekvata visualiseringsmetoder för att redogöra för eget projekt 

redogöra muntligt för process och resultat i eget projekt 

 

Värderingsförmåga och förhållningssätt

reflektera kritiskt över yrkesmässig identitet, kunnande och förhållningssätt i egen praktik 

utvärdera och reflektera kritiskt över egen och andras process, resultat och förhållningssätt i designpraktik 

 

6. Litteratur
Se separat litteraturlista.

 

7. Former för bedömning
Lärandemålen examineras på följande sätt:

muntliga och visuella redovisningar av praktiska projekt och andra praktiska uppgifter vid schemalagda

examinationsseminarier 

muntliga redovisningar av läs- och skrivuppgifter vid schemalagda seminarier 

inlämning av skriftliga uppgifter 

 

Studentens prestationer i olika uppgifter betygssätts vid schemalagda examinationstillfällen under kursens

gång. Slutbetyg för kursen baseras på de samlade resultaten från dessa tillfällen.

 

 

Student har rätt till byte av examinator, om det är praktiskt möjligt, efter att ha underkänts två gånger på

samma examination. En sådan begäran ställs till institutionen och skall vara skriftlig.

 

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

 

 

 

9. Kursvärdering
Studenterna utvärderar kursen skriftligt och muntligt i samband med kursslut. En sammanfattning av

utvärderingens resultat ligger till grund för utformningen av kommande kurstillfälle. Resultatet förmedlas till

de studenter som genomförde kursen via GUL och till de studenter som ska påbörja kursen muntligt vid
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kursstart.

 

10. Övrigt
Undervisningsspråk: engelska.

Studenten bekostar allt material själv.
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