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Kursplan

Skissteknik III

Kurskod: KBGAT3
Kursens benämning: Skissteknik III

Drawing and Visualization Techniques III
Högskolepoäng: 7.5
Utbildningsnivå: Grundnivå
Successiv
fördjupning:

Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
(G1F)

Huvudområde:

Beslut om fastställande
Kursplanen är fastställd av Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap 2017-03-09 och gäller
från höstterminen 2017 vid Karlstads universitet.

Behörighetskrav
KBGAT2 Skissteknik II 7.5 hp

Lärandemål
Efter avslutad kurs skall studenten kunna
- redogöra för teorier om visuellt tänkande som process samt för skissandets roll i utveckling av idéer
och visuell problemlösning,
- redogöra för och visa grundläggande kunskap om olika skisstypers funktion i skilda stadier under en
visuell gestaltningsprocess,
- använda skissteknik som undersökande och kommunikativt redskap samt visualiseringsmetod för
olika ändamål,
- tillverka enkla tredimensionella skalmodeller,
- sammanställa och presentera en gestaltningsprocess och dess resultat i visuell, muntlig och skriftlig
form,
- diskutera och kritiskt värdera eget och andras skiss- och modellarbete avseende både process och
produkt och
- värdera och reflektera kring vetenskapligt förankrad kunskap i relation till gestaltande arbete.

Innehåll
Kursen innehåller teoretiska, praktiska och tekniska moment, vilka avser att belysa skissen som
redskap och skissandet som metod för idégenerering, utveckling och presentation av idéer i relation till
estetiska, funktionella, tekniska och materiella aspekter. I kursen behandlas skissarbetets betydelse för
visuellt tänkande och visuell gestaltning. Under kursen ges studenten möjligheter att träna sina
färdigheter i skissande för olika ändamål i en visuell gestaltningsprocess.

Kursens moment omfattar:



- en orientering i visuellt tänkande som process,
- en orientering i skisstyper för olika ändamål avseende form, innehåll och uttryck,
- träning i att genom skissande visualisera idéer, objekt och miljöer och
- verkstadsarbete med tillverkning av tredimensionell skalmodell.

Kurslitteratur och övriga läromedel
Se separat dokument.

Examination
Kursens mål examineras genom individuella skriftliga och gestaltande inlämningsuppgifter, genom en
individuell bildportfolio i digital form som presenteras och diskuteras vid ett obligatoriskt seminarium,
samt genom diskussion av egna och andra studenters arbeten.

Betyg
Kursen bedöms enligt betygsskalan Väl godkänd (VG), 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.
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