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Fastställande
Fastställd av Fakulteten för konst och humaniora 2014-04-28 
Kursplanen gäller från och med höstterminen 2014

Förkunskaper
Grundläggande behörighet samt Engelska B (Områdesbehörighet 2/A2).

Mål
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

skriftligt redogöra för och använda sig av grundläggande principer inom grafisk 
design

•

självständigt utforma ett väl fungerande budskap med hjälp av grafisk design och 
typografi

•

ha grundläggande kunskap om typsnitt, dess klassificering och 
användningsområden

•

kritiskt granska, reflektera och analysera sina samt andras val och 
tillvägagångssätt i arbetsprocessen samt utifrån mottagare, målgrupp och 
avsändare

•

utförligt dokumentera och reflektera kring sin arbetsprocess utifrån 
workbookmetodens fem dimensioner (produktion, perception, reflektion, 
arbetssätt, komplexitet)

•

Innehåll



Grundläggande regler och principer inom komposition och layout•
Grundläggande regler samt klassificering av typografi samt dess historia•
Gestalt- och färgteori•
Begrepp kopplade till layout och typografi•
Laborationer – både individuellt och i grupp•

Undervisningsformer
Undervisningen består av föreläsningar, workshops, laborationer och seminarier.

Examination
Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd. 
 
Examination sker genom muntlig presentation av utförda projekt, uppgifter och 
studentens reflektioner, samt skriftlig och visuell dokumentation av resultat och 
arbetsprocess i workbook.  
 
För betyget godkänd ska de förväntade målen vara uppnådda.

Kursvärdering
Vid slutet av kursen genomförs en skriftlig kursvärdering och sammanställs i en 
kursrapport vilken arkiveras hos institutionens administratör samt tas upp i 
programrådet. 
Resultatet av utvärderingen och eventuellt vidtagna åtgärder kommuniceras med 
kursansvarig och programansvarig och presenteras för studenterna vid nästa 
kurstillfälle.
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