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Ingår i huvudområde

Visuell gestaltning

Behörighet
Grundläggande behörighet

Urval
Urvalet grundas på betyg och högskoleprov

Examinator
Arash Källmark

Mål/Förväntat studieresultat
Kursen behandlar gestaltningsprocessen, de grundläggande konstnärliga färdigheterna samt ger en historisk 
orientering i den västerländska kulturens utveckling från medeltid fram till modern tid. Under den historiska 
orienteringen introduceras även vetenskapsteori och informationskompetens.  
 
Syftet är att ge studenten grundläggande färdigheter och kunskaper att kommunicera och relativisera sitt eget 
idéarbete.
 
Syftet med kursen är att studenten skall utveckla sin kunskap och förmåga i att strukturerat arbeta med en 
gestaltningsuppgift med referens till vår moderna västerländska kulturhistoria. I det ingår reflektioner på arketyper, 
ikoner och visuell symbolik och andra historiska referenser som gestaltningselement.
 
Kursen syftar till att studenten skall:

kunna redogöra för och genomföra ett arbete enligt en definierad kreativ process.  •
visa förmåga att reflektera kring gestaltning, design, problemlösning och kreativa processer som är förankrade 
i beprövade metoder.   

•

visa grundläggande färdigheter i visualiseringstekniker (skissteknik och digitala verktyg)  •
visa goda färdigheter i muntlig och skriftlig presentation samt användande av audiovisuella 
presentationstekniker  

•

kunna beskriva tidsepoker och deras visuella uttryck i västerländsk arkitektur-, konst- och designhistoria från 
medeltid till modern tid  

•

kunna ge exempel på kopplingar mellan konst/arkitektur/designhistoria och idéhistoria samt nutida bildspråk 
och genrer.   

•
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Kursinnehåll
Gestaltningsprinciper för filmdesign och digital design.
 
Kreativa processer för filmdesign och digital design: 

Introduktion till designprocessen  •
Skissteknik, skalmodeller och digitala visualiseringsverktyg  •
Audiovisuella verktyg för designarbete och presentation  •
Muntlig, skriftlig och audiovisuell kommunikation  •

 
Historisk orientering:

Introduktion till arkitektur-, konst- och designhistoria  •
Idéhistoria och vetenskapsteori   •

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

Kursen genomförs i form av lektioner, seminarier och tillämpningsuppgifter enskilt och i grupp. 
 
Studenterna genomför gestaltningsuppgifter givet kulturhistoriska referenser med fokus på aktiviteten gestaltning.
 
Stor vikt läggs vid förmågan att kommunicera skriftligt, muntligt och audiovisuellt samt ett aktivt deltagande i 
seminarier och tillämpningsuppgifter.
 

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.

Examinationen av kursen sker i form av skriftlig tentamen, inlämningsuppgifter med tillhörande audiovisuella 
presentationer i seminarieform.

Litteratur. Gäller från Höst 2019 Lp 2
Gillian McIver: Art History for Filmmakers, ISBN 13: 9781472580658 
Samt utdelat material/länkar

Kursgivare
Institutionen för konst, kommunikation och lärande (KKL)
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Moduler

Kod Benämning Betygsskala Hp Tillstånd Gäller 
från

Titel

0001 Inlämningsuppgift - 
designprocessen

U G# 2,5 Obligatorisk H17

0002 Inlämningsuppgift - 
gestaltningsprinciper

U G# 2,5 Obligatorisk H17

0003 Presentation - kommunikation U G# 2,5 Obligatorisk H17

0004 Tentamen - kulturhistoria U G# 4 Obligatorisk H17

0005 Inlämningsuppgift - kulturhistoria U G# 2 Obligatorisk H17

0006 Informationskompetens U G# 1,5 Obligatorisk H17

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 Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2019-
08-23

Kursplanen fastställd
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2017-
02-15
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