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Kursplan 

Audiovisuell upplevelsedesign, 15 högskolepoäng 
Audiovisual experience design, 15 credits 

 

Kurskod: S6260A Huvudområde: Scen och media 
Institution: Institutionen för film och media Fördjupningsnivå: AXX 
Betygsskala: U-G Fastställd av: StDH:s lokala utskott 
Utbildning: Fastställandedatum: 
Fristående kurs  2019-06-12 
Utbildningsnivå: Avancerad nivå Revideringsdatum: 20XX-MM-DD 
Ämnesgrupp: SM1 Giltig från: VT 2020 
Utbildningsområde:  
Media 100%  

 

Behörighetskrav 

Grundläggande behörighet: för studier på avancerad nivå. 

Särskild behörighet:  

- Konstnärlig kandidatexamen eller motsvarande 

- 15 hp inom filmfoto eller motsvarande 

- 15 hp inom filmklippning eller motsvarande 

- Engelska 5. 

 

Urval 

Urval görs utifrån inskickat material. 

Undervisningsspråk 

Engelska som huvudspråk. 

Syfte 

Kursen syftar till att studenten genom kunskap om publikens känslor och perception ska stärka 
sin berättarförmåga samt bli en mer oberoende tänkare som kan utforska och undersöka nya 
audiovisuella uttryck. 

Kursinnehåll  

Kursen rör sig inom området innehåll- och konceptutveckling för media och den ska utbilda 
kreatörer för TV och digitala plattformar. Detta är ett framväxande och dynamiskt fält där 
smarta idéer är viktigare än en hög budget. 

Kursen är huvudsakligen praktisk, men innehåller också en teoretisk del. Studenterna förväntas 
ge korta presentationer, dela sina veckovisa praktiska uppgifter med varandra samt vara aktiva 
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deltagare i diskussioner Alla uppgifter är viktiga och förbereder studenterna för det slutliga 
projektet; att producera en musikvideo som visar vad studenten har lärt dig under kursen.  

 

 

Undervisningsformer och undervisningens upplägg 

Föreläsningar, seminarier, praktiskt arbete och presentationer. 

Lärandemål  

Studenten ska efter avslutad kurs: 

 visa fördjupad kunskap om publikens känslor och perception 

 kunna förstå och analysera hur publikens svarar på audiovisuella medier och mätverktyg 

 kunna formulera och motivera sina konstnärliga val utifrån aktuell och relevant forskning 
så som psykologi, samhällsvetenskap och mänsklig perception 

 visa fördjupad konstnärlig tillämpning i den konstnärliga praktiken   

 visa förståelse och praktiskt kunskap om reseach och analys av målgrupp och dess 
undergrupper med musikvideons publik som exempel.   

 

Examination  

Kursen examineras genom en presentation av projektet att producera en musikvideo vid 
kursens slut samt genom tre praktiska uppgifter som meddelats vid kursstart. 

 

I särskilda fall, vid exempelvis sjukdom eller skada, kan vissa delar examineras genom särskild 
uppgift. Varje enskilt fall bedöms i samråd mellan ansvarig lärare och eventuella behandlare. 

Kurskrav 

- 

Betygskriterier  
 

För betyget Godkänd: Studenten har uppnått de angivna lärandemålen.  

För betyget Underkänd: Studenten har inte uppnått de angivna lärandemålen 
 

Läromedel 

Kapitel ur Handbook of Imagination and Mental Simulation 1st Edition, by Keith D. Markman 
(Editor), William M. P. Klein (Editor), Julie A. Suhr (Editor). 

Akademiska artiklar från granskade tidskrifter inom ämnena kreativt analytiskt tänkande, 
perceptionsstudier inom marknadsföring och konst, marknadsdesign och socialpsykologi. 

Dessutom kommer audiovisuella resurser att presenteras vid kursstart. 
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Kursvärdering 

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet 
inhämtas och att resultaten av utvärderingar i de former som beslutats av StDH återkopplas till 
studenterna samt påverkar kursens utformning och utveckling. 

Ersätter tidigare kurs 

Kursen ersätter -.  

Överlappar annan kurs 

Kursen överlappar -  

Övrigt 

- 


