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Kursplan

Visuellt tänkande och gestaltning

Kurskod: KBGIP1
Kursens benämning: Visuellt tänkande och gestaltning

Visual Thinking and Design
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 2016-03-07 och gäller
från höstterminen 2016 vid Karlstads universitet.

Behörighetskrav
Kursen MSGA18 Introduktionskurs IoD 7.5 hp eller KBGAT2 Skissteknik II 7,5 hp eller
motsvarande.

Lärandemål
Efter avslutad kurs skall studenten kunna
- visa kunskap om bildarbetets grundläggande material och verktyg med avseende på
presentationsteknik både i analog och digital form,
- analysera bilder och produkter med avseende på innehåll, form och uttryck,
- redogöra för och förklara betydelsefulla moment inom designhistoria,
- tillägna sig konstnärliga uttryck och kommunicera dem såväl muntligt, skriftligt som genom
konstnärlig gestaltning och
- gestalta en problemställning med hjälp av tredimensionella modeller och konstnärliga uttrycksmedel.

Innehåll
Kursen innehåller både teoretiska och praktiska moment som avser att belysa mötet mellan konst och
teknik. Under hela kursen tränar studenten sin förmåga att kommunicera både muntligt och skriftligt
samt tränar sin färdighet att arbeta både med analoga och digitala bildtekniker.

Kursens olika moment är:
- Visuellt tänkande som problemlösningsmetod
- Att tolka och analysera bilder
- Människokroppen och rummet
- Designhistoria
- Tredimensionellt projekt- och modellarbete



Kursen omfattar litteraturstudier, föreläsningar, seminarier, gruppövningar, studiebesök/studieresa och
workshops samt skriftliga, muntliga och praktiska uppgifter individuellt och i grupp.

Kurslitteratur och övriga läromedel
Se separat dokument.

Examination
Kursens mål examineras genom gestaltningsuppgifter och skriftliga inlämningsuppgifter som utförs
dels i grupp, dels individuellt. Inlämningsuppgifterna presenteras och diskuteras vid obligatoriska
seminarier. Vidare ingår ett tredimensionellt projekt- och modellarbete som redovisas dels skriftligt,
dels muntligt i form av en presentation med hjälp av IKT (informations- och kommunikationsteknik).

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
Kursen får ej samtidigt som KBGAV1, delkurs 2 Gestaltning, 6 hp, ingå i en examen.
Regler för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Karlstads universitet reglerar studenters
och anställdas skyldigheter och rättigheter.
Studieresor medför extra kostnader för studenten.
Kursen ingår i Högskoleingenjörsprogrammet i innovationsteknik och design, 180 hp.
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