
Kursplan
Fakultetsnämnden för ekonomi och design

Institutionen för design

1DI677 Visualisering med analoga och digitala metoder, 7,5 
högskolepoäng
1DI677 Visualization with analog and digital methods, 7.5 credits

Huvudområde
Design

Ämnesgrupp
Design

Nivå
Grundnivå

Fördjupning
G1F

Fastställande
Fastställd av Institutionen för design 2011-11-29 
Kursplanen gäller från och med höstterminen 2012

Förkunskaper
7,5hp i arkitektur- och byggnadsteknisk historia eller motsvarande 
7,5hp i byggteknik eller motsvarande

Mål
Kunskap och förståelse 
Efter avslutad kurs ska studenten

förstå vad den visuella kommunikationen omfattar•
förstå konstnärliga metoder och verktyg för visualisering•
ha grundläggande kunskap i färg och forms betydelse för kommunikation av 
idéer

•

kunna grundläggande begrepp avseende grafisk formgivning•

Färdighet och förmåga 
Studenten ska kunna

använda skissande som redskap för kommunikation av idéer•
tillämpa grundläggande kunskap i grafisk formgivning•
tillämpa analoga och digitala verktyg för visualisering av idéer i projektarbete•



Värderingsförmåga och förhållningssätt 
Studenten ska kunna

förhålla sig tolkande till färg, form och kommunikation med hjälp av olika 
designbegrepp

•

förhålla sig till formens betydelse och olika typsnitts egenskaper vid visuell 
kommunikation

•

Innehåll
Kursen relaterar visuell kommunikation samt typografi och layout till presentation av 
rum och arkitektur 
Kursen omfattar följande moment:

Skissteknik och analog visualisering•
Kommunikationsteori•
Design och grafisk formgivning•
Layout och typografi•
Digitala verktyg för bildhantering samt typografi och layout•
Projektarbete•

Undervisningsformer
Föreläsningar, laborationer, övningar och projektarbete. 
 
Undervisningen bedrivs på svenska.

Examination
Kursen bedöms med betygen Underkänd eller Godkänd. 
 
80 % närvaro av schemalagd tid krävs för att studenten ska godkännas. 
För betyget godkänd ska förväntade studieresultat uppnås. 
 
Nyexamination erbjuds en gång per termin. Antalet examinationstillfällen är begränsat 
till fem gånger. 
 
Studenten bedöms utifrån visuellt gestaltade arbeten och muntlig redovisning.

Kursvärdering
I slutet av kursen genomförs en kursvärdering enligt Linnéuniversitetets riktlinjer. 
Utvärderingsresultatet 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 presenteras för studenterna vid 
nästa kurstillfälle.

Övrigt
Studenterna bör räkna med material- och utskriftkostnader

Kurslitteratur och övriga läromedel
Kurslitteratur 
Bergström, Bo, senaste upplagan, Effektiv visuell kommunikation, Carlssons, ett utdrag 
 


