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Allmänt 
I kursen introduceras studenterna till ritningen som konstnärligt verktyg för gestaltning.  
Studenterna introduceras i deskriptiv geometri vilket avser hur en tredimensionell geometri 
representeras på en tvådimensionell yta. Studenterna kommer att introduceras i de digitala 
verktygen Sketchup, Layout & Illustrator. Studenterna använder dessa verktyg för att steg för steg 
genomföra en uppgift inom rumslig gestaltning som kommer att resultera i en sammansatt ritning. 
Studenterna kommer att introduceras till grundläggande typografi och layout relevant för 
sammansatta ritningar. Genom att studera referenser uppmanas studenterna att genom uppgifterna 
utveckla ett personligt representationsspråk. 
 
Lärandemål 
Enligt kursplan Representation och kommunikation 1: Ritteknik och deskriptiv geometri 1 
 
Förkunskapskrav  
Grundläggande behörighet 
 
Kursblockets upplägg och undervisningsformer:  
Kursen startar med en föreläsning där vi går igenom kursens innehåll samt en översikt av innehållet i 
kandidatprogrammets alla fem kurser inom representation och kommunikation. Studenterna 
introduceras sedan via föreläsningar till ämnet representation och kommunikation samt till deskriptiv 
geometri. Vi studerar referenser och studenterna tar ut en personlig riktning att arbeta vidare med 
inom kursen. Verktygen SketchUp, Layout & Illustrator presenteras i demonstrationer i datorsal D3 
och studenterna arbetar sedan i de olika programmen och genomför delmoment i den uppgift i 
rumslig gestaltning som löper genom hela kursen och resulterar i en sammansatt ritning. Parallellt 
bygger studenterna fysiska modeller. Vid slutpresentationen reflekterar vi i gruppen om de olika 
kvalitéerna hos, digital modell, ritning, fysisk modell och fotografi av modell. Hög nivå av närvaro 
krävs i denna kurs då det är många delmoment med uppgifter, föreläsningar, genomgångar och 
handledning. 
 
Examination 
(Från kursplan att förhålla sig till) Slutbetyget baseras på: 
- Visuell och muntlig redovisning av slutförda uppgifter. 
- Närvaro samt deltagande vid gemensamma undervisnings- och presentationstillfällen. 
- Samtal om studentens individuella process vid handledningstillfällen. 
 
Betygskriterier  
För kursen används betygsskalan underkänd, Godkänd.  
För betyget godkänt krävs att följande kriterier uppnåtts:  
 



• Studenten har gjort och lämnat in samtliga uppgifter samt deltagit vid obligatoriska moment 
(Föreläsningar, introduktioner, platsbesök, handledning, presentation).   

• Inlämningen visar att studenten har uppnått grundläggande förståelse för deskriptiv 
geometri & visuell kommunikation. Ritningarna håller en teknisk och konstnärlig nivå som 
visar att studenten kan hantera de för kursen relevanta verktygen.   

• Studenten visar i den muntliga presentationen vid slutkritiken att hen kan reflektera över sitt 
arbete och sätta det i relation till historiskt och/eller samtida arbete med ritning och 
deskriptiv geometri.   

 
Kurslitteratur och övriga läromedel 
De digitala verktygen i kursen är SketchUp, Layout, Illustrator. 
 
Schema 
Schemat kan komma att uppdateras. Schema i Canvas gäller. Sal D3 om inte annat anges. 
 
V46. 
MÅN  9.30 – 12 Introduktion till Representation & Kommunikation i S7. 13-16 Uppgift 1            

introduceras. 
TIS 9.30 – 12 Introduktion till Deskriptiv Geometri i S7. 13-16 Inlämning/genomgång Uppgift 1. 
ONS 9.30 – 16 Sketchup demo samt introduktion till Uppgift 2. 
TOR 9.30 – 16 Sketchup + Layout demo. 
FRE 09-16     Eget arbete med Uppgift 2. 
 
v47. 
MÅN 09-16     Eget arbete med Uppgift 2 samt handledning enl separat schema. 
TIS 09-16     Eget arbete med Uppgift 2 samt handledning enl separat schema. 
ONS 9.30 – 12 Grundläggande introduktion till typografi & layout. Uppgift 3 introduceras.  

13-16       Grundläggande introduktion till fotografi.  
TOR 10-16     Introduktion Illustrator 13-16 Eget arbete. 
FRE 10-16     Fortsättning Illustrator 13-16 Eget arbete. 
 
v48. 
MÅN 10-11 Pappersskola, studiebesök på pappershandel 13-16 Eget arbete.  
TIS 9-16  Eget arbete med Uppgift 2 samt handledning enl separat schema. 
ONS  9-16  Eget arbete med Uppgift 2 samt handledning enl separat schema. 
TOR 9-16  Uppgift 2, Print & prep 
FRE 9-16  Uppgift 2, Presentation i E1 
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