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1. Fastställande
Kursplanen är fastställd av Konstnärliga fakultetsnämnden 2007-04-25 att gälla från och med 2007-09-01. 

 

Utbildningsområde: Design 100 %

Ansvarig institution: Högskolan för design och konsthantverk

 

2. Inplacering
Kursen ges som fristående kurs och som kurs inom utbildningsprogrammet för Design.

Kursen ges under sjätte terminen av utbildningsprogrammet.

 

3. Förkunskapskrav
För tillträde till kursen krävs kunskaper motsvarande godkänt resultat från Design och kommunikation 1 och

2, minst 15 högskolepoäng från utbildningsprogrammets tredje eller fjärde termin samt godkänt resultat från

Identitet, målgrupp och marknad 1 vid Högskolan för Design och konsthantverk.

 

4. Innehåll
Kursen består av två delar, som omger examensprojektkursen. 

Synopsis - är en kreativ förberedelse för examensarbetet. Fokusering ligger på berättande som metod för

planering och idéarbete.  

Projekt Dialog - examensutställning. Infogat i denna period ligger delkursen Portfolio - som syftar till att

ge studenten handledning och kritik i arbetet med att sätta samman och presentera en portfolio. 

 

5. Mål
Efter avslutad kurs ska studenten kunna: 

Tillämpa berättandet som metod för analys och reflektion av en idé  

KONSTNÄRLIGA FAKULTETSNÄMNDEN

HDIM02, Identitet, målgrupp och marknad 2, 15,0 högskolepoäng
Design, Identity and Process 2, 15.0 higher education credits

Grundnivå/First Cycle

Huvudområde Fördjupning
- G2F, Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav



•

•

Självständigt i stor grupp planera och praktiskt genomföra ett offentligt utställningsprojekt utifrån

komplexa villkor  

Självständigt planera och presentera och presentera en representativ portfolio  

 

6. Litteratur
Se separat litteraturlista.

 

7. Former för bedömning
För godkänt resultat krävs aktivt deltagande i kursen samt väl genomförda och redovisade

tillämpningsövningar. Studerande som underkänts två gånger för viss kurs eller del av kurs har rätt att

skriftligt begära att annan examinator utses för att bestämma betyg.

 

8. Betyg
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd (U), Godkänd (G).

 

 

Studenten kan begära att få betygen översatta till ECTS-betyg efter samråd med examinator och

prefekt/rektor.

 

9. Kursvärdering
Studenter och kursansvariga samlas efter varje avslutad delkurs för gemensam muntligutvärdering och

diskussion. Studenterna gör även en anonym, individuell skriftlig utvärdering. Varje termin görs en

sammanfattande utvärdering i ett kursråd bestående av studentrepresentanter, lärare och utbildningsansvarig.

 

10. Övrigt
Undervisningsspråk: svenska.

För varje delkurs görs en särskild kursbeskrivning, se separat dokument.
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