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Grafisk formgivning 7,5 högskolepoäng
Graphic Design and Presentation Technique

Grundnivå, D0018A
Utbildningsnivå Fördjupningskod Betygsskala Ämne Ämnesgrupp (SCB)
Grundnivå G1N G U 3 4 5 Industriell design Övriga tekniska ämnen

Behörighet
Grundläggande behörighet

Urval
Urvalet grundas på betyg och högskoleprov

Mål/Förväntat studieresultat
Studenten ska efter avslutad kurs ha grundläggande kunskaper i grafisk formgivning och kunna använda 
datorbaserade verktyg i sitt arbete. Studenten ska även verbalt och visuellt kunna presentera sitt arbete.

Kursinnehåll
Grafisk formgivning:  

grunderna i typografi•
grafisk formgivning•
visuell kommunikation.•
analoga övningar•
grunderna för datorgrafik.•

Programundervisning i:  

Photoshop - pixelgrafik•
Illustrator - vektorgrafik•
Indesign - layout•
PowerPoint – visuellt presentationsstöd•

Presentationsteknik:  
Tre verbala och en ickeverbal presentation ska göras. Presentationerna sker i smågrupper i början av kursen för att 
sedan ske i större grupper mot kursens slut. Alla verbala presentationer spelas in på video. Studenterna ska sedan 
granska dessa för att utvärdera sin egen insatts. En genomgång av en presentationsmiljö och dess tekniska 
möjligheter görs.

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå 
tekniska universitets hemsida.

Undervisningen består av föreläsningar, där teori varvas med övningar, samt presentationer. Kursen förutsätter att 
mycket tid läggs på eget arbete. Programmen tillhandahålls på skolans datorer. Kursen kan ges på engelska som 
handledd läskurs..
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Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter 
vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.

För godkänd kurs krävs deltagande vid presentationer, samt utförda inlämningsuppgifter. Betygskriterier för de 
individuella uppgifterna lämnas i separat kursplanering för varje kurstillfälle.  
Betygsskala: 3 4 5

Övrigt
Den student som inte personligen registrerat sig, eller kontaktat ETKS utbildningsadministration eduetks@ltu.se, 
under läsperiodens första tre dagar riskerar att förlora sin plats på kursen. Detta gäller även student med 
platsgaranti.  
Kursen kan ges på engelska som handledd läskurs.

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle (ETKS)

Moduler

Kod Benämning Betygsskala Hp Tillstånd Gäller 
från

Titel

0001 Muntlig presentation G U 3 4 5 1,5 Obligatorisk V08

0002 Inlämningsuppgifter G U 3 4 5 6 Obligatorisk V08

Revidering fastställd
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle 2022-06-16

Kursplanen fastställd
Kursplanen har fastställts av Institutionen för arbetsvetenskap 2007-05-31
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