
1. Fastställande
Kursplanen är fastställd av Konstnärliga fakultetsnämnden 2011-08-19 och senast reviderad 2013-06-28 av

Högskolan för design och konsthantverk. Den reviderade kursplanen gäller från och med 2013-07-01. 

 

Utbildningsområde: Design 100 %

Ansvarig institution: Högskolan för design och konsthantverk

 

2. Inplacering
Kursen ges inom Konstnärligt kandidatprogram i design. Kursen kan även ges som fristående kurs.

Kursen är på grundnivå.

 

3. Förkunskapskrav
Behörig till kursen är student med kunskaper motsvarande godkänt resultat från kurserna DEKVK1,

DEKVK2, DEKUP1, DEKDI1 och DEKPP1.

 

4. Innehåll
Kursens syfte är att fördjupa designprocess och konstnärlig gestaltning i ett utvidgat och professionellt 

sammanhang. Stor del av innehållet bygger på samarbete med externa parter.

Kursen är uppdelad i delkurser, dessa ger studenten möjlighet att forma en egen utbildningsprofil utifrån

intresseområde.

 

Förklaring av de olika delkurserna:

I Designkontor ges kunskaper i informationsinsamling och analys av insamlad information i grupp.

Produktion och marknad ger grundläggande kunskaper och träning i varumärkesbyggande och andra

marknadsmässiga faktorer. Studenten ges möjlighet att arbeta inom gestaltningsområdena rum, produkt och
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visuell kommunikation. Syftet är att fördjupa designprocess, gestaltning och presentation. I Eget projekt

formulerar och arbetar studenten med ett individuellt projekt utifrån egen profil. Delkursen kan bytas ut mot

av skolan godkänd praktik. I Essä designhistoria skriver studenten en essä där ämne och innehåll utgår eget

intresseområde och arbete. Dialog inledning - förberedelse examensutställning är en inledande fas i planering

och genomförande av den avslutande utställningen till våren.

 

Delkurser

Designkontor (Design office), 4,0 hp Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G)

Produktion och marknad (Production and market), 10,0 hp Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G)

Eget projekt (Individual project), 8,0 hp Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G)

Essä designhistoria (Essay design history), 6,0 hp Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G)

Dialog inledning (Dialogue introduction), 2,0 hp Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G)

 

5. Mål
Efter avslutad kurs ska studenten kunna: 

Designkontor

Kunskap och förståelse

sammanställa och tolka relevanta fakta 

redogöra för metoder och arbetssätt för att insamla och bearbeta information  

 

Färdighet och förmåga

tydligt kommunicera resultat från undersökningar  

planera och utföra undersökande uppdrag i grupp 

 

Värderingsförmåga och förhållningssätt

självständigt avgöra vad som är väsentligt att undersöka i förhållande till ett formulerat uppdrag 

 

Produktion och marknad

Kunskap och förståelse

redogöra för hur man utför designuppdrag med fokus på uppställda krav och önskemål från extern

part 

redogöra för hur marknads- och produktionsförutsättningar påverkar designarbetet 

 

Färdighet och förmåga

utarbeta översiktliga underlag för idé och gestaltning utifrån varumärke, målgrupp och

marknadsvillkor 

presentera idéförslag för extern uppdragsgivare 

formulera frågeställningar och projektbeskrivning 

planera och genomföra ett eget designprojekt 

utarbeta designförslag på detaljnivå 

 

Värderingsförmåga och förhållningssätt

självständigt utvärdera designförslag med avseende på ställda krav 

värdera hur det egna arbetet förhåller sig till etiska och moraliska värderingar i det omgivande

samhället 
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Eget projekt

Kunskap och förståelse

redogöra för hur man kan formulera ett designprojekt med utgångspunkt i egna intressen och

kunskapsbehov  

 

Färdighet och förmåga

formulera frågeställningar och projektbeskrivning 

planera och genomföra ett eget designprojekt 

 

Värderingsförmåga och förhållningssätt

självständigt utvärdera designförslag i förhållande till egna uppställda krav och mål 

värdera hur det egna arbetet förhåller sig till etiska och moraliska värderingar i det omgivande

samhället 

 

Essä designhistoria

Kunskap och förståelse

sammanställa och tolka relevanta fakta samt redovisa skriftliga reflektioner över nutida eller

historisk design 

bearbeta det egna skapandet i skriftlig form  

 

Färdighet och förmåga

strukturerat reflektera skriftligt över dåtid samtid och det egna arbetet 

 

Värderingsförmåga och förhållningssätt

värdera hur det egna arbetet förhåller sig till etiska och moraliska värderingar i det omgivande

samhället 

 

Dialog inledning

Kunskap och förståelse

redogöra för hur ett arbete med en utställning planeras i grupp  

 

Färdighet och förmåga

utarbeta underlag för vidare arbete med utställning och dess organisation 

 

Värderingsförmåga och förhållningssätt

värdera hur ett utställningskoncept bäst skapar en bestämd upplevelse 

värdera hur ett utställningskoncept kommunicerar ett budskap i en bestämd miljö 

 

6. Litteratur
Se separat litteraturlista.

 

7. Former för bedömning
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Kursen examineras genom muntlig presentation och uppvisande av väl genomförda tillämpningsövningar

samt genom skriftlig inlämning. Studenten examineras vid kursens slut. Underlaget för examinationen är en

samlad bedömning av studenternas prestationer under kursens gång.

 

Studenten 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 värderar kursen skriftligt och muntligt i samband med kursslut. En sammanfattning av

värderingens resultat ligger till grund för utformningen av kommande kurstillfälle. Resultatet förmedlas till de

studenter som genomförde kursen via GUL och till de studenter som ska påbörja kursen muntligt vid

kursstart.

 

10. Övrigt
Undervisningsspråk: svenska.

För varje delkurs görs en särskild kursbeskrivning, se separat dokument. Kursen kan bytas ut mot

utbytesstudier enligt vissa villkor. Ansökan om utbyte görs på vårterminen i årskurs 2. Del av terminen kan

också bytas mot praktikperiod enligt vissa villkor. Praktikplats ordnas av studenten själv. Begäran att få byta

mot praktik ska lämnas in i god tid. Skolan godkänner och upprättar avtal med praktikplatsen som garanterar

att vissa utbildningsmål kan uppfyllas. Den delkurs som kan bytas mot praktik är Eget projekt.

 

Vissa moment i kursen kan komma att hållas på engelska. Studenten bekostar allt material själv.
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