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Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap
Konst- och bildgestaltning

Kursplan

Beslut om inrättande av kursen
Kursplanen är fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, 2013-04-09
och gäller från höstterminen 2013 vid Karlstads universitet. Den ersätter tidigare kursplan fastställd 2009-03-17.

Kurskod: KBGAD1
Konst och design I, 30.0 hp
(Art and Design I, 30.0 ECTS Credits)
Utbildningsnivå: grundnivå
Successiv fördjupning: G1N (Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav)

Undervisningsspråk
Undervisningen sker på svenska.

Behörighetskrav
Grundläggande behörighet.

Huvudområde

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall studenten kunna
- använda grundläggande begrepp och termer för att beskriva och analysera varierande uttryck för idéer,
relationer och begrepp inom konst och design,
- ha en teoretisk och praktiskt förankrad kunskap inom området miljö- och rumsgestaltning,
- producera idé- och presentationsskisser,
- beskriva och analysera skillnader och likheter mellan idéer och processer inom design, konsthantverk och
bildkonst och
- tillämpa grundläggande termer och begrepp i beskrivning, analys och tolkning av verk i skilda media.

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursen består av fyra delkurser:

Delkurs 1: Introduktion till konst- och design (5 hp):
Delkursen är en introduktion till konst- och designområdets arbetsfält med olika slag av studieobjekt. Delkursen
innehåller studier av begrepp, termer och analysformer inom designområdet med inriktning mot konst och
design. Delkursen innehåller även gestaltande övningar och bildproduktion.

Delkurs 2: Människan, rummet och bilden (10 hp):
Delkursen innehåller epokstudier inom bildkonst, design och arkitektur. Arbetsformen innefattar grundläggande
övningar inom bild, form och rumslig gestaltning utifrån temastudier. Resultatet presenteras muntligt, skriftligt
och i gestaltad form.

Delkurs 3: Konst, design och material (10 hp):



Delkursen innehåller studier av skapandeprocesser med utgångspunkt i produktionstekniska aspekter.
Arbetsformerna har en tematisk processinriktning där sambandet mellan idé och material undersöks i ett större
gestaltande projekt. Resultatet presenteras muntligt, skriftligt och i gestaltad form.
Delkurs 4: Introduktion till teori och metod med tillämpningar (5 hp):
Delkursen innehåller analysövningar enskilt och i grupp av verk i skilda media, tekniker och material med fokus
på metodologiska och teoretiska infallsvinklar. Arbetsformerna präglas av övningar i muntlig framställning och
skriftlig presentation.

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, workshops, ateljéarbete, utställningsbesök och
studieresor.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Se separat dokument.

Examination

Examinationerna sker i form av individuella gestaltningsprojekt, inlämningsuppgifter och gruppredovisningar.

Betyg

Kursen bedöms enligt betygsskalan Väl godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U).
För betyget Väl godkänd på hel kurs krävs betyget Väl godkänd på minst 15 hp av kurspoängen.

Kvalitetsuppföljning

Under och efter kursen sker en uppföljning av måluppfyllelse och förutsättningar för lärande i kursen. Dess
främsta syfte är att bidra till förbättringar. Studenternas erfarenheter och synpunkter är ett av underlagen för
granskning och inhämtas med hjälp av skriftlig kursvärdering. Studenterna informeras om resultaten och
eventuella beslut om åtgärder.

Kursbevis

Kursbevis erhålls på begäran av studenten.

Övrigt

Studenter som påbörjat en utbildning enligt den studieordning som började gälla 1993-07-01 skall fullfölja sina
studier enligt den utbildningsplan de är antagna till.

Om de vid studiernas slut vill få ut ett kursbevis eller examensbevis enligt den nya studieordningen, som trädde
i kraft 2007-07-01, skall de prövas mot de kriterier som karaktäriserar denna studieordning.

Regler för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Karlstads universitet reglerar studenters och
anställdas skyldigheter och rättigheter.
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