HDK - HÖGSKOLAN FÖR DESIGN OCH
KONSTHANTVERK

FKGLJK

Att gestalta ljus, 7,5 högskolepoäng

Lightening Composition in Design, 7.5 credits
Grundnivå / First Cycle
Fastställande

Kursplanen är fastställd av HDK - Högskolan för design och konsthantverk 2018-05-31
att gälla från och med 2018-05-31, vårterminen 2019.
Utbildningsområde: Design 100 %
Ansvarig institution: HDK - Högskolan för design och konsthantverk
Inplacering

Kursen ges som fristående kurs.
Huvudområde

Fördjupning

-

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

Förkunskapskrav

För tillträde krävs minst 60 högskolepoäng inom design, arkitektur eller motsvarande.
Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:
Kunskap och förståelse

• identifiera ljusets betydelse för givna situationer och upplevelser av rum
• redogöra för egna erfarenheter genom praktiskt arbete med ljusdesign
Färdigheter och förmåga

• utforska ljusets egenskaper och dess uttryck i konstnärliga experiment och tekniska
laborationer
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• genomföra och kommunicera ett eget gestaltande ljusprojekt med beaktande av
elsäkerhet och hälsoaspekter
Värderingsförmåga och förhållningssätt

• reflektera över frågeställningar och resultat i egna och andras gestaltade ljusprojekt.
Innehåll

Kursen riktar sig brett till utövare inom det konstnärliga fältet som vill utforska ljusets
gestaltande möjligheter. Kursens övergripande syfte är att studenten ska utveckla ett
individuellt förhållningssätt kring ljus och ljusdesign i genomförandet av ett eget
ljusprojekt. Genom föreläsningar, seminarier och studiebesök undersöks ljusets
förutsättningar att påverka situationer och upplevelser av rum. Det egna
experimenterandet och sökandet efter arbetsmetoder och uttrycksformer står i fokus för
det praktiska arbetet under kursens gång.
Kursen tar även upp elsäkerhet, hälsoaspekter samt tekniska förutsättningar som är
nödvändiga för att säkert kunna arbeta med ljus och elektricitet.

Former för undervisning

Undervisningen sker genom föreläsningar, seminarier, workshops och
handledning, både individuellt och i grupp.

Undervisningsspråk: svenska
Former för bedömning

Lärandemålen examineras genom:
• muntliga diskussioner vid seminarier
• praktiska övningar och laborationer
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• presentation av genomfört individuellt arbete.
Om student som underkänts två gånger på samma examinerande moment önskar byte
av examinator inför nästa examinationstillfälle, ska sådan begäran inlämnas skriftligt
till kursansvarig institution och bifallas om det inte finns särskilda skäl däremot (HF 6
kap § 22).
I det fall en kurs har upphört eller genomgått större förändringar ska studenten i
normalfallet garanteras tillgång till minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie
provtillfälle) under en tid av åtminstone ett år med utgångspunkt i kursens tidigare
uppläggning.

Betyg

På kursen ges något av betygen Godkänd (G) och Underkänd (U).
Kursvärdering

Studenterna utvärderar kursen skriftligt och muntligt i samband med kursens slut.
Utvärderingens resultat ligger till grund för utformningen av kommande kurstillfälle.
En sammanfattning av kursvärderingen meddelas till de studenter som genomförde
kursen och muntligt vid kursstart till de studenter som ska påbörja kursen.

Övrigt

• Vissa kursmoment kan komma att schemaläggas kvällstid.
• Lämplig utrustning och materiel för övningar kommer att finnas tillhands.
• Studenten står själv för kostnader för material och eventuella studiebesök.
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