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Estetisk-filosofiska fakulteten
Konst- och bildgestaltning

Kursplan

Beslut om inrättande av kursen
Kursplanen är fastställd av Fakultetsnämnden vid Estetisk-filosofiska fakulteten, 2007-05-29 och gäller från
höstterminen 2007 vid Karlstads universitet.

Kurskod: KBGBD1
Konst och design II, 30 hp
(Art and Design II, 30 ECTS Credits)
Utbildningsnivå: grundnivå
Successiv fördjupning: G1F (Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav)

Undervisningsspråk
Undervisningen sker på svenska.

Behörighetskrav
Konst- och design I, 1-30 hp eller motsvarande kunskaper.

Huvudområde

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall studenten:
- ha kunskap om grundläggande gestaltningsaspekter för att med hjälp av elementär teknik använda ljuset vid
iscensättning av fysisk miljö.
- kunna beskriva och särskilja olika återgivningsformer av ljus inom scen och bildkonst.
- kunna beskriva och analysera fotomediets roll i gränsdragningen mellan privat och offentlig sfär, och kunna
problematisera hur detta påverkar iscensättningar i miljöer.
- äga förmåga att urskilja och identifiera visuell förmedling av betydelseskapande koder i relation till
samhällsstrukturer, identitetsskapande, genusroller och reklamvärldar.
- kunna använda ett vidgat bildbegrepp som utgångspunkt för beskrivning, analys och tolkning av verk i skilda
media och platsbundna sammanhang.
- kunna formulera en relevant problemställning till ett valt undersökningsområde samt producera en
självständigt genomförd analys i form av en vetenskapligt förankrad uppsats av begränsad omfattning.
- kunna kommunicera en utvärdering i muntlig form av andra studenters uppsatser.

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursen behandlar ljusets och belysningens betydelse för människan som kulturvarelse.
Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, workshops, ateljéarbete, utställningsbesök och
studieresor.

Delkurs 1: Fotografi och rumslig gestaltning (7,5 hp)
Delkursen innehåller tematiska studier av den fotografiska bildens relation till rumslighet och offentlig miljö.
Utifrån historiska studier av fotomediets roll i europeiska bildkulturer, problematiseras datorbearbetade bilder i
relation till dagens reklambilder, konsumtionssamhälle, samt ideala och normativa genusroller.



Delkurs 2: Ljusets och mörkrets symbolspråk (7,5 hp)
Delkursen omfattar ateljéarbete och gestsaltningsövningar och innehåller tvärvetenskapliga studier av myter,
berättelser och bildmaterial där mörker och ljus används som symbolspråk. Resultatet presenteras muntligt,
skriftligt och med eget producerat bildmaterial.

Delkurs 3: Ljus och gestaltning (7,5 hp)
Delkursen innehåller gestaltningsövningar samt studier av konstbilden som källa för historisk information.
Genom studier av konstbild, litteratur och tekniska dokument studeras hur teknik och kultur interagerar och
påverkar vår idévärld.

Delkurs 4: Uppsats (7,5 hp)
Delkursen innehåller en fördjupad orientering i metodanvändning och teoribildning inom det konst- och
bildvetenskapliga fältet. Kursen ger även en inblick i uppsatsgenrens formalia, kritiskbedömning av
vetenskaplig litteratur och källhantering. Genom tillämpning av förvärvade kunskaper övar studenten sin
förmåga att beskriva, analysera och tolka verk, vilket redovisas dels skriftligt i form av en vetenskapligt
förankrad uppsats av begränsad omfattning, dels muntligt genom utvärdering av andras uppsatser.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Se separat dokument.

Examination

Examinationen sker i form av egna producerade texter och bilder, samt muntlig redovisning och
utställningsverksamhet.

Betyg

Kursen bedöms enligt betygsskalan Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

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 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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