
1. Fastställande
Kursplanen är fastställd av Konstnärliga fakultetsnämnden 2012-06-29 och senast reviderad 2013-03-27 av

Högskolan för design och konsthantverk. Den reviderade kursplanen gäller från och med 2013-09-01. 

 

Utbildningsområde: Design 100 %

Ansvarig institution: Högskolan för design och konsthantverk

 

2. Inplacering
Kursen är en obligatorisk programkurs inom Konstnärligt masterprogram i design.

Kursen ges 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 studenten fördjupar sin kreativa och konstnärliga förmåga att utveckla

designprocessen. Kursen fokuserar dels på angreppssätt och metoder i den kreativa processen, dels på den

meningsskapande aspekten av design.

Kursen är uppdelad i två moment:

Gestaltning och meningsskapande

I detta moment formulerar och genomför studenten individuellt ett eget designprojekt där aspekter som

meningsskapande, egna angreppssätt i det kreativa arbetet, precision och artikulation i gestaltning samt

konstnärlig kvalitet undersöks praktiskt och experimentellt, Dessa undersökningar blir löpande föremål för

reflektion, enskilt i text och gemensamt i seminarier.

KONSTNÄRLIGA FAKULTETSNÄMNDEN

DM14PR, Fördjupad designprocess, 15,0 högskolepoäng
Advanced Design Process, 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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Idé och konceptutveckling

I detta moment belyses olika angreppssätt och metoder för att fördjupa generering och utveckling av idéer

genom praktiska workshops och reflekterande samtal i gemensamma seminarier.

Kursen består av praktiskt arbete, workshops, seminarier, föreläsningar, litteraturstudier och skriftliga

uppgifter.

 

5. Mål
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

Kunskap och förståelse

analysera eget projekt/verk ur designhistoriskt och konstnärligt perspektiv 

relatera egna observationer och frågeställningar i designprocessen till aktuell debatt och forskning inom

design 

Färdighet och förmåga

praktiskt och experimentellt utforska menings- och tolkningsperspektivet i design 

utveckla och fördjupa eget arbetssätt och alternativa angreppssätt i idégenerering, konstnärlig gestaltning

och visualiseringsmetoder i designprojekt 

Värderingsförmåga och förhållningssätt

utvärdera och reflektera över eget och andras arbetssätt med avseende på idégenerering, konstnärlig

gestaltning och metoder för visualisering 

reflektera över olika yrkesmässiga och entreprenöriella sätt att verka som designer 

 

6. Litteratur
Se separat litteraturlista

 

7. Former för bedömning
Kursen innehåller följande bedömningsformer som utgör underlag för examination:

uppgifter som lämnas in skriftligen 

uppgifter som redovisas muntligt vid schemalagda seminarier 

muntliga redovisningar av designprocess och resultat vid schemalagda seminarier 

Betyg på kursen sätts utifrån en samlad bedömning av studentens prestationer vid i förväg angivna

bedömningstillfällen under kursens gång. Prestationerna bedöms utifrån både konstnärligt gestaltande och

förhållningssätt, praktisk process samt skriftliga och muntliga redogörelser.

 

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).

För att få betyget Godkänd på kursen i sin helhet ska studentens prestationer visa att målbeskrivningen i

kursplanen är uppnådd.

 

9. Kursvärdering
Kursen utvärderas muntligt i helklass på kursens sista dag eller veckan efter. Även en individuell skriftlig

utvärdering samlas in. Kursansvarig lärare sammanställer studenternas utvärderingar och delger studenterna
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en sammanfattning.

 

10. Övrigt
Undervisningsspråk: engelska.

Studenten bekostar allt material själv.
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