
1. Fastställande
Kursplanen är fastställd av Konstnärliga fakultetsnämnden 2012-06-29 och senast reviderad 2013-09-25 av

Högskolan för design och konsthantverk. Den reviderade kursplanen gäller från och med 2013-10-01. 

 

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 fördjupa praktisk färdighet och teoretisk förståelse för hur idéer visualiseras och

kommuniceras till olika intressenter.

 

Kursen behandlar den meningsskapande processen i sökandet efter möjliga designlösningar.

Förutsättningarna för att levandegöra och förmedla idéer och visioner om framtida scenarier och alternativa

strategier undersöks praktiskt och teoretiskt. Kursens praktiska övningar fokuserar på att utveckla studentens

förmåga att hitta kreativa angreppssätt och fördjupa kritiskt omdöme i denna process. Övningarna tränar

också förmågan att med olika praktiska metoder och medier gestalta och visualisera budskap som avser att

förmedla idéer, visioner och värderingar.

KONSTNÄRLIGA FAKULTETSNÄMNDEN

DM12ME, Budskap och gestaltning, 15,0 högskolepoäng
Message and 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 består av en variation av praktiska övningar i form av designprojekt i grupp med

visualiseringsuppgifter både i grupp och individuellt. Kursen innehåller också analysövningar som diskuteras

i seminarier samt föreläsningar, litteraturläsning och studiebesök.

 

5. Mål
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

 

Kunskap och förståelse

analysera visualiseringars utformning ur ett menings- och kulturperspektiv 

 

Färdighet och förmåga

utveckla alternativa gestaltande angreppssätt i visualisering och kommunikation av budskap 

anpassa visualiseringsmetod till kommunikativ situation 

 

Värderingsförmåga och förhållningssätt

reflektera över eget och andras angreppssätt och metoder för visualisering och kommunikation av budskap 

 

6. Litteratur
Se separat litteraturlista

 

7. Former för bedömning
Lärandemålen examineras genom att:

analys- och reflektionsuppgifter lämnas in skriftligen och muntligt redovisas vid seminarier 

praktiska uppgifter redovisas vid muntliga presentationer med hjälp av text och visuella media 

 

Studentens prestationer i de olika uppgifterna 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 kursens slut. Utvärderingens resultat

ligger till grund för utformningen av kommande kurstillfälle och meddelas via GUL till de studenter som

genomförde kursen och muntligt vid kursstart till de studenter som skall påbörja kursen.

 

10. Övrigt
Undervisningsspråk: engelska.
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Studenten bekostar allt material själv.
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