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Kursplan
Arbetskopia
Uttagen: 2015-11-18

Design for communicating ideas
15.0 högskolepoäng
Kurskod: 5ID199
Kursplan giltig från: 2016, vecka 1
Ansvarig enhet: Institutionen Designhögskolan
SCB-ämnesrubrik: Design
Huvudområden och successiv fördjupning: Industridesign: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav (G1N)
Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd , G Godkänd, U Underkänd
Utbildningsnivå: Grundnivå

Behörighet
Grundläggande behörighet

Mål
Efter genomgången kurs skall den studerande kunna:
producera tydligt kommunikationsmaterial för idékommunikation på en grundläggande nivå
redogöra för grunderna inom innovationsteori, visuell kommunikation och grafisk form
inom begränsade tidsramar genomföra korta och enklare designprojekt, både individuellt och i grupp, och redovisa
detta såväl muntligt som visuellt
redogöra för de mervärden som visuell idékommunikation kan tillföra vid utveckling vid nya produkter och tjänster

Innehåll
Kursen ger grundläggande kunskaper i visualisering och grafisk design som kan användas för att kommunicera med
intressenter vid den tidiga utvecklingsfasen av idéer för nya produkter och tjänster.
Träning ges i att framställa varierande typer av visuellt kommunikationsmaterial för en rad olika medier som används inom
designbranschen i syfte att effektivt skapa, kommunicera och utvärdera idéer i relation till ett projekts sammanhang,
intressenter och affärsidé. Grunderna i innovationsteori, kreativa metoder, idéskissning, typografi, färglära,
produktsemantik, kognitionspsykologi, kommunikationshistoria, bildteori, visuell kultur och samskapande introduceras.
Studenten får genom praktiska övningar tillämpa sina grundläggande kunskaper i olika typer av relevanta metoder och
hjälpmedel för idévisualisering.
Under kursen sker också integrerad tillämpning av färdigheter och kunskaper i två korta projekt som genomförs under
kursens moment:
Moment 1 (4,5 hp) är individuellt med fokus på den grundläggande designprocessen (från vision - via analys, syntes,
utvärdering och iteration - till slutligt koncept).
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Moment 2 (10,5 hp) är kursens kollektiva del med fokus på den visuella kommunikationens roll för utvecklingsprocesser
(från kreativitet - via idégenerering, design, innovation och affärsidé - till implementering)

Undervisning
Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, verkstäder, praktiska övningar och projekthandledning

Examination
Examinationen sker muntligt, visuellt och skriftligt, individuellt och i grupp. Under kursens gång examineras kursens olika
inslag löpande genom övningar och obligatoriska inlämningsuppgifter av prövande karaktär. För Godkänt fordras närvaro
vid den lärarledda undervisning som är av prövande karaktär.
Moment 1 slutexamineras genom en individuell muntlig och visuell presentation av ett projekt samt en individuell
inlämningsuppgift.
Moment 2 slutexamineras genom en muntlig, visuell och skriftlig presentation av ett projektarbete utfört i grupp, samt en
individuell inlämningsuppgift.
På hela kursen ges något av betygen Underkänd (U) , Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG). För att bli godkänd på hela
kursen krävs att samtliga prov och obligatoriska moment är godkända. Betyget utgör en sammanfattande bedömning av
resultaten vid examinationens olika delar och sätts först när alla obligatoriska moment är godkända.
För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfällen. En student som utan
godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd,
om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs skriftligen till rektor/prefekt på
Designhögskolan.
Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i
yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas
in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb och i
högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap)
till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Kurslitteratur
Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.
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