
1. Fastställande
Kursplanen är fastställd av Högskolan för design och konsthantverk 2013-06-28 att gälla från och med 2013-

07-01. 

 

Utbildningsområde: Design 100 %

Ansvarig institution: Högskolan för design och konsthantverk

 

2. Inplacering
Kursen ges inom Konstnärligt masterprogram i design.

Kursen ges på avancerad nivå.

 

3. Förkunskapskrav
Behörig till kursen är student med resultat godkänd på samtliga obligatoriska kurser som ingår i programmets

första år (60 hp).

 

4. Innehåll
Kursens huvudsakliga fokus ligger på fördjupning av både praktisk och teoretisk förståelse av

designpraktiken inom studentens eget fördjupningsområde. Genom praktiska tillämpningar utvecklar

studenten egna metoder och förhållningssätt för att utforska sin konstnärliga praktik i designprocessens olika

faser med särskild inriktning på gestaltning (form making) och meningsskapande. En betoning läggs på

kopplingen till materiella kulturstudier och hur kulturella koder används i design. Det kritiska och

reflekterande perspektivet på dessa processer fördjupas genom skrivande, litteraturstudier och

seminariesamtal. Kursen har också som syfte att träna mer avancerade förhållningssätt i formuleringen av

egna projekt med betoning på att identifiera ämnesmässiga frågeställningar med potential att bidra till

kunskapsutvecklingen i design.

KONSTNÄRLIGA FAKULTETSNÄMNDEN

DM21PA, Gestaltning och meningsskapande i praktiken, 22,5
högskolepoäng

Design and Meaning in Practice, 22.5 higher education credits

Avancerad nivå/Second Cycle

Huvudområde Fördjupning
- A1F, Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
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Kursen består av praktiska övningar i form av egenformulerade projekt, workshops, essä, muntliga och

skriftliga presentationer och redogörelser, samt föreläsningar, litteraturläsning och seminariediskussioner.

 

Kursens aktiviteter kan bytas ut mot praktik, se Övrigt i denna kursplan.

 

5. Mål
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

Kunskap och förståelse

identifiera och formulera avancerade frågeställningar inom kunskapsfältet design med utgångspunkt i egen

praktik 

resonera kring avancerade frågeställningar och relatera till historisk och aktuell kunskapsbildning inom

design 

 

Färdighet och förmåga

experimentellt utforska frågeställningar kring formgivning och meningsskapande inom eget

fördjupningsområde 

redogöra skriftligt för avancerade ämnesmässiga frågeställningar relaterade till egen praktik 

 

Värderingsförmåga och förhållningssätt

utvärdera och reflektera kritiskt över egna och andras designlösningar utifrån helhetsperspektiv på

materiell kultur och kulturella koder 

utvärdera och reflektera kritiskt över egna och andras designlösningar utifrån avancerade ämnesmässiga

frågeställningar 

identifiera sitt behov av ytterligare kunskaper och formulera egna lärandemål 

 

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 

 

Students 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
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Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd (U), Godkänd (G).

 

9. Kursvärdering
Kursen utvärderas i en anonym och skriftlig enkät vid kursens slut. Kursen utvärders också i en

seminariediskussion på kursens sista dag. En sammanställning av utvärderingens resultat görs därefter

tillgänglig för studenterna på GUL.

 

10. Övrigt
Undervisningsspråk: engelska.

Allt material bekostas av studenten själv.

Om praktik. Kursmålen kan likställas med erfarenheter och kunskaper inhämtade genom praktik inom

designområdet. En student som önskar göra praktik ombeds lämna in en ansökan om att få byta kursens

aktiviteter mot praktik. Ansökan ska vara inlämnad senast två veckor innan kursstart. Praktikplats ordnas av

studenten själv. Praktikperioden ska vara avslutad före kursens sista dag. Beslut om att få göra praktik

likvärdig med kursens innehåll fattas av institutionen.

Examination av lärandemålen efter en praktikperiod görs på följande sätt:

inlämning av skriftlig rapport med reflektioner 

muntlig och visuell redovisning vid schemalagt diskussionsseminarium 
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