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Allmänt 
Teckning och visualisera  

Här breddas studentens kunskap om att visualisera och kommunicera tredimensionell form med 
tvådimensionella tekniker. Studenten introduceras till digitala skissverktyg. Dessutom vidareutvecklas 
studentens förmåga att använda skissteknik som en integrerad del i designprocessen.  

Portföljarbete 

Studenten utvecklar den egna portföljen med hjälp av virtuella och fysiska verktyg, och studenter 

deltar i gruppdiskussioner om utformning av portföljer. Studenten påbörjar en portfölj som kan 

användas vid ansökan om praktik. Genom växelvis återkoppling mellan studenter utvecklas 

portföljers innehåll och kommunicerbarhet. I denna del av modulen ingår även samtal mellan student 

och handledare om portföljens utformning och seminarium om aspekter som bör beaktas när man 

skapar en portfölj.  

 

Examination 

Studentens prestation kommer bedömas utifrån utförandet av momenten: 

- Genomförande och presentation av skissuppgifter 

- Inlämning av sitt första utkast på sin portfolio  

- Diskussion och reflektion kring sin egen och klasskamraters portfolios. 

 

Betygskriterier 

För betyget godkänt ska studenten;  

● Färdigställa och presentera alla kursmodulens skissinlämningar 

● Med hjälp av skisser utforska sammanhang och utveckla designförslag 

● På ett fördjupat sätt kommunicera idéer med relevanta visualiseringsverktyg, samt 

tvådimensionellt beskriva tredimensionell form.  

● Sammanställa och lämna in ett första utkast på sin portfolio  

● Reflektera över och delta i diskussioner kring sin egen och klasskamraters portfolios med 

fokus på kommunikativ helhet. 



 

 

 
Lärandemål  
Teckning och visualisera 

Efter avslutad modul ska den studerande visa förmåga att:  

● utforska sammanhang och utveckla designförslag med hjälp av skisser, 

● på ett fördjupat sätt kommunicera idéer med relevanta visualiseringsverktyg, samt 

tvådimensionellt beskriva tredimensionell form.  

Portföljarbete 

Efter avslutad modul ska den studerande visa förmåga att:  

● på ett grundläggande sätt sammanställa en portfölj där projekt genomförda individuellt och i 

grupp redovisas,  

● reflektera kring den egna portföljens uppbyggnad med fokus på den kommunikativa 

helheten,  

● analysera andra studenters portföljer med fokus på den kommunikativa helheten,  

● identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens.  

 
 
Betygsskala Underkänt (U), Godkänt (G) 
 
 
 
Schema 
Se detaljerat schema i Canvas. 

 
 


