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Kursplan

Skissteknik I

Kurskod: KBGAT1

Kursens benämning: Skissteknik I
Drawing and Visualization Techniques I

Högskolepoäng: 7.5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Successiv fördjupning: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav (G1N)

Huvudområde:

Beslut om fastställande
Kursplanen är fastställd av Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap 2019-09-13 och gäller från
vårterminen 2020 vid Karlstads universitet.

Behörighetskrav
Grundläggande behörighet.

Lärandemål
Efter avslutad kurs ska studenten kunna
- formulera och presentera idéer genom skissande,
- redogöra för grundläggande framställningsformer avseende skiss- och teckningsarbete samt tillämpa
dessa i eget bildarbete,
- använda skissandet på ett undersökande sätt i en visualiseringsprocess,
- reflektera, diskutera och kritiskt värdera eget och andras skissarbete, såväl när det gäller process som
produkt och
- värdera och reflektera kring vetenskapligt förankrad kunskap i relation till gestaltande arbete.

Innehåll
Kursen innehåller praktiska och teoretiska moment som behandlar olika tekniker och metoder för



skissande. Vidare belyses vad skissande och skissen kan ha för betydelse i formande av tankar och
idéer inom bild-, design- och teknikområden samt andra gestaltande och konstnärliga områden. 

Kursens moment omfattar:
- en orientering i skissarbetets innehåll och framställningsformer,
- iakttagelseövningar genom studier av objekt och miljöer,
- studier av kropp och rum genom modellstudier och
- en orientering när det gäller skissandets roll i en konsthistorisk och kulturell kontext.

I kursens upplägg ingår:
- Skissuppgifter som presenteras och diskuteras i grupp. 
- Skriftliga uppgifter där studenten reflekterar kring sitt eget skissande i relation till de teorier som
presenterats. 
- Individuella, gestaltande uppgifter, varav en sammanhängande skissuppgift innefattande en serie bilder
som redovisas på ett obligatoriskt seminarium.

Kurslitteratur och övriga läromedel
Se separat dokument.

Examination
Kursens mål examineras dels genom individuella skriftliga inlämningsuppgifter, dels genom individuella
gestaltande uppgifter, varav en presenteras och diskuteras på ett obligatoriskt seminarium. 

Om studenten har ett beslut från Karlstads universitet om särskilt pedagogiskt stöd på grund av
dokumenterad funktionsnedsättning har examinator rätt att ge studenten en anpassad examination eller
att låta studenten genomföra examinationen på ett alternativt sätt.

Betyg
Kursen bedöms enligt betygsskalan Godkänd (G) eller Underkänd (U).

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 granskningen, och inhämtas i enlighet med gällande regelverk. Studenterna informeras om
resultaten och eventuella beslut om åtgärder.

Kursbevis
Kursbevis utfärdas på begäran.

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


