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PRESENTATIONSTEKNIK OCH PORTFÖLJ
Building a Graphic Vocabulary and Portfolio

AFO025

Antal högskolepoäng: 3. Betygsskala: UG. Nivå: G2 (Grundnivå, fördjupad).
Huvudområde: Arkitektur. Undervisningsspråk: Kursen kan komma att ges på engelska.
Valfri för: A3. Kursansvarig: Universitetslektor Tomas Tägil,
tomas.tagil@arkitektur.lth.se, Inst för arkitektur och byggd miljö. Förkunskapskrav:
Kurser inom arkitektprogrammet omfattande minst 80 högskolepoäng. Kan ställas in:
Vid mindre än 10 anmälda. Prestationsbedömning: Godkända inlämningar av
övningsuppgifter. 80% närvaro vid föreläsningar och övningar. Övrigt: Kursen kommer
att ges under sen eftermiddag/kvällstid.
Syfte
Syftet med kursen är att utveckla förmåga till konstruktiv reflexion över estetisk och
grafisk kvalitet i egna och andras produktion. Kursen ger också kunskap om form och färg
som betydelsebärande egenskaper i designkommunikationen och ökar kapaciteten
inom grafisk komposition.
Mål
Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten
●

kunna etablera grafiska förhållanden mellan bild och text.

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten
●
●

kunna designa sin egen portfölj.
kunna använda analoga och digitala tekniker i samband med grafisk produktion.

Innehåll
●
●
●

Layoutprinciper och balans mellan text och bild.
Textanalys och bildanalys av egna kompositioner.
Med hjälp av tidigare, i kursen inhämtade kunskaper om
visualiseringstekniker, koncentreras arbetet på dokumentation av den egna
arbetsprocessen.

Kursen är upplagd i två etapper:
●

●

Den första är baserad på en serie föreläsningar av yrkesverksamma arkitekter. Dessa
redovisar sina respektive metoder att kommunicera med uppdragsgivare, både visuellt
och verbalt.
I den andra etappen arbetar studenterna med sitt eget material, och med intensiv
handledning från lärare (arkitekt respektive grafisk designer).
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