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Grafisk design: Branschreflektion 7,5 högskolepoäng
Graphic design: Professional practice and reflection

Grundnivå, D0044A
Utbildningsnivå Fördjupningskod Betygsskala Ämne Ämnesgrupp (SCB)
Grundnivå G1F U G# Grafisk design Medieproduktion

Ingår i huvudområde

Grafisk design

Behörighet
Grundläggande behörighet samt avklarat följande kurser med minst godkänt resultat: Grafisk design: konstnärliga 
tekniker, material och medier 1 (D0032A) 15 hp, 
Grafisk design: typografi, språket och formen 1 (D0033A) 15hp, 
Grafisk design: metod, process och teori (D0034A) 7,5 hp, och 
Grafisk design: konstnärliga tekniker, material och medier 2 (D0038A) 7,5 hp, eller motsvarande kunskaper.

Urval
Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.

Examinator
Åsa Wikberg-Nilsson

Mål/Förväntat studieresultat
Efter avslutad kurs förväntas kursdeltagaren visa grundläggande: 
 
Kunskap och förståelse
1 Förståelse för aktuella frågeställningar, metoder och processer inom grafisk design
2 Förståelse för den sociala och kulturella rollen som grafisk designer
3 Förståelse för den praktiska kunskap som designpraktiken omfattar
 
Färdighet och förmåga
4 Förmåga att genom text och bild omsätta, diskutera och reflektera kring aktuella frågeställningar gällande olika 
praktiker inom grafisk design
5 Förmåga att interagera med olika roller i den grafiska designbranschen
6 Förmåga att i tydligt och kommunikativt medierad text och bild förmedla kunskap i handling
 
Värderingsförmåga
7 Förmåga att formulera, reflektera och förhålla sig till olika yrkesroller och perspektiv i förhållande till sig själv, 
designbranschen samt samhället i stort
8 Förmåga att reflektera kring de egna kunskaperna och konstnärliga förhållningssättet kopplat till en framtida 
designbransch
 

Kursinnehåll
Kursen omfattar reflektion kring rollen som grafisk designer och den kunskap som finns inom området i förhållande 
till ett eller flera företag inom det grafiska designområdet.
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Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå 
tekniska universitets hemsida.

Kursen genomförs i form av litteraturstudier, flertalet studiebesök/praktik inom den grafiska designbranschen. 
Studenten ansvarar själv för studiebesök och/eller praktikplats.   

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.

Kursen examineras genom visuella, muntliga och skriftliga prov med betygsnivåerna U och G.

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.

Litteratur. Gäller från Höst 2017 Lp 1
Molander Bengt. Kunskap i handling. ISBN: 978-9171730398

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

Moduler

Kod Benämning Betygsskala Hp Tillstånd Gäller 
från

Titel

0002 Muntlig, visuell och skriftlig 
examination - Rollen som grafisk 
designer

U G# 3,5 Obligatorisk H21

0003 Muntlig, visuell och skriftlig 
examination - Kunskap i handling

U G# 4 Obligatorisk H21

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du 
behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om 
kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt 
LTU.

Revidering fastställd
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle 2022-02-11

Kursplanen fastställd
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 2017-02-15
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