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1. Fastställande
Kursplanen är fastställd av Konstnärliga fakultetsnämnden 2011-05-04 att gälla från och med 2011-04-26. 

 

Utbildningsområde: Design 100 %

Ansvarig institution: Högskolan för design och konsthantverk

 

2. Inplacering
Kursen är en fristående kurs.

 

3. Förkunskapskrav
Grundläggande behörighet

 

4. Innehåll
Kursen är till största delen uppbyggd kring eget praktiskt arbete där studenten tränar och utvecklar sin

förmåga att skissa och visualisera. Kursen innehåller även föreläsningar och individuell handeldning.

 

5. Mål
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna: 

 

Kunskap och förståelse

 beskriva grundläggande metoder för att skissa och visualisera 

Färdighet och förmåga

använda skissen för att kommunicera idéer på ett tydligt sätt 

använda skissen som verktyg för att förstå och utveckla form och funktion 

behärska grundläggande analoga skiss- och visualiseringstekniker 

KONSTNÄRLIGA FAKULTETSNÄMNDEN

FKGSOV, Skiss och visualisering, 6,0 högskolepoäng
Sketching and Visualization, 6.0 higher education credits

Grundnivå/First Cycle

Huvudområde Fördjupning
- G1N, Grundnivå, endast gymnasiala förkunskapskrav
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Värderingsförmåga och förhållningssätt

värdera hur olika sätt att framställa en idé eller färdig gestaltning kommunicerar med en betraktare 

 

6. Litteratur
Se separat litteraturlista

 

7. Former för bedömning
Kursen examineras genom uppvisande och presentation av skisser vid kursens slut. Examination sker i

grupp. 

 

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
Kursen utvärderas skriftligt och muntligt vid sista tillfället. Kursansvarig lärare sammanställer studenternas

utvärderingar och delger sedan sammanställningen till studenterna. Sammanställningen ligger till grund för

eventuella förändringar av kursen.

 

10. Övrigt
Undervisningsspråk: engelska och svenska.

Studenterna bekostar allt material själva. 

 

Jämställdhet, jämlikhet och mångfald beaktas i alla HDKs kurser. Utgångspunkten är alla människors lika

värde och möjlighet till delaktighet. Även frågor som hållbar utveckling samt ekonomisk och social välfärd

och hälsa beaktas.  
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