
1. Fastställande
Kursplanen är fastställd av Konstnärliga fakultetsnämnden 2012-06-29 och senast reviderad 2013-11-29 av

Högskolan för design och konsthantverk. Den reviderade kursplanen gäller från och med 2014-01-01. 

 

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 som genomgått tidigare kurser efter fastställd studieordning i enlighet med

Konstnärligt masterprogram i design.

 

4. Innehåll
Kursen behandlar utställningen som kommunikativt medium. Studenten tränas i att analysera och

experimentellt utforska olika utställningsformat och olika angreppssätt för att i en utställning gestalta

budskap. Ett särskilt fokus ligger på att studenten ska träna kreativ idégenerering och visualisering av koncept

för utställningars konstnärliga utformning som utmanar konventionella lösningar. Betoning läggs också vid

att fördjupa förmågan att analysera hur utställningen som medium, dess format och dess utformning av helhet

och detaljer ger upphov till olika tolkningar och meningsfull förståelse hos besökare. Vidare innehåller kursen

en undersökande och kritisk diskussion om designens och designerns roll i professionell

utställningsverksamhet.

KONSTNÄRLIGA FAKULTETSNÄMNDEN

DM13CO, Budskap och kontext, 7,5 högskolepoäng
Message and Context, 7.5 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 workshops och praktiska övningar som genomförs både individuellt och i grupp,

föreläsningar, studiebesök, seminarier för diskussioner och redovisningar samt textläsning. Vidare ingår

handledning i praktiska uppgifter.

 

5. Mål
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

Kunskap och förståelse

analysera realiserade utställningar och idéförslag till utställningar utifrån upplevelse- och

meningsperspektiv 

diskutera designens roll i professionell utställningsverksamhet 

 

Färdighet och förmåga

generera kreativa idéer för konstnärlig gestaltning av budskap i utställningsmediet 

visualisera och argumentera för idéförslag till konstnärlig utformning av en utställning 

 

Värderingsförmåga och förhållningssätt

kritiskt utvärdera realiserade utställningar och idéförslag till utställningar från ett konstnärligt såväl som

ett samhälleligt perspektiv 

 

6. Litteratur
Se separat litteraturlista.

 

7. Former för bedömning
Studenten examineras vid kursens slut. Då görs en sammanfattande bedömning av hur studenten uppfyller

kursens lärandemål. Bedömningen baseras på de samlade bedömningarna av studentens prestationer under

kursens gång.

 

De bedömningsformer som används i kursen är följande:

Muntlig redovisning av analys-, diskussions- och utvärderingsuppgifter 

Redovisning muntligt och i visuella medier av idéer och gestaltning 

 

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 anonymt skriftligt och muntligt i grupp 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.
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10. Övrigt
Undervisningsspråk: engelska.

Studenten bekostar allt material själv.
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