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Breddning av Industridesign / Broadening of the Industrial design 

Modul 4: Design och gestaltning med konstnärligt fokus, breddning: Open Studio 
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Allmänt 
Under kursen får studenterna se exempel på och prova olika filmtekniker. Studenten ska med stöd av 
en storyboard planera och genomföra ett filmningsprojekt. 
I kursen ingår introduktion till kameror och filmteknik,  undervisning och övning i det digitala 
filmverktyget Adobe Premier Pro. 
Studenterna skapar en eller flera digitala produktioner varav en med tidsbaserad visualisering av 
interaktiv prototyp eller scenario. 
Studenten kan välja mellan tre olika uppgifter: 
• välj ett projekt som du tidigare arbetat med och en funktion eller interaktivitet som du genom en 
digital tidsbaserad produktion särskilt vill belysa/förtydliga 
• beskriv ett scenario av en händelse eller en befintlig aktivitet eller något du föreslår och presentera 
i en digital tidsbaserad produktion 
• dokumentera flera av dina projekt och skapa en digital tidsbaserad portfolio. 
 
Den digitala produktionen ska ha en längd av 3 till 5 minuter. 
 
 
Betygskriterier 
För betyget godkänt ska studenten göra detta: 
 
• aktivt delta i lektioner, handledning, presentationer och aktiviteter under kursens gång, 
• bedöma kvaliteten på hens egna och andra studenters arbeten och digitala tidsbaserade 
produktion i relation till relevansen för avsedda användare och ändamål 
  
 
Lärandemål 

Efter avslutat delmoment ska den studerande visa förmåga att: 

- kritiskt reflektera över sitt eget och andras konstnärliga gestaltande 
- på ett fördjupat sätt reflektera kring konstens roll i samhället och redogöra för praktiker inom 
det konstnärliga fältet 



- självständigt uttrycka egna idéer och lösa konstnärliga och gestaltningsmässiga problem 
- genomföra konstnärliga uppgifter inom givna tidsramar. 

Kursens uppläggning och undervisningsformer: 
Undervisningen sker i olika former: föreläsningar, genomgångar och presentationer i vilka alla 
studenter ska närvara och vara delaktiga. 

Kurslitteratur och övriga läromedel 

Tutorials: iMovie https://www.youtube.com/watch?v=ZGG5kbMKmLo 

Schema 
  

Tider för genomgångar, presentationer etc. finns även i Googlekalender för IDBFA2 17/18. 
 
Lokal D4 om inte annat anges: 
4 september 9 – 16 Start av Open studio: film. Introduktion med Annelie Wallin 
5 september 9 - 12 Introduktion av kameror med Dan Lageryd 
11 - 14 september arbete i Adobe Premier Pro med Annelie Wallin 
15 september 9 - 15: Genomgång/presentation då studenten visar en eller flera digitala produktioner 
på högst 3 till 5 minuters längd. Utvärdering. 
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