
YH-KURSPLAN
Lärande i arbete 1 - Visualisering av
arkitektur/Visualisering av rum, inredning och produkter
, 50 yrkeshögskolepoäng
 

Workplace Based Project 1 - Visualisation of Architecture/Visualisation of

Spaces, Interior Designs and products, 50 HVE credit points 

 

Syfte

Kursen ska ge den studerande möjlighet att utveckla sin egen yrkeskompetens och kännedom

om professionen på ett företag som arbetar med visualisering inom utbildningsområdet. Kursen

ska vidare ge grundläggande förståelse för de olika yrkesgrupper, roller och kompetenser som

finns på arbetsplatsen, för att på ett socialt och organisatoriskt sätt fungera som en medlem på

arbetsplatsen.
 

Läranderesultat 

Efter genomgången kurs ska den studerande kunna:
 

Kunskaper

1. beskriva arbetsplatsens företagsform och arbetsprocesser

2. beskriva olika yrkesgrupper, roller, kompetenser, organisationsstrukturer och

samarbetsformer inom företaget
 

Färdigheter

3. tillämpa digitala verktyg inom utbildningsområdet

4. genomföra mindre visualiseringsprojekt och arbetsprocesser
 

Kompetenser

5. reflektera över visualiseringens, bildens och bildkommunikationens roll i samhället samt

kunna identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och kompetens
 

Innehåll 
- Planering och genomförande av projekt.
- Deltagande i arbetsplatsens arbete inom ramen för utbildningens inriktning.
- Muntlig och skriftlig redovisning av företaget, deras arbetsprocesser, kompetenser och
organisationsstrukturer.
- Muntligt och skriftlig redovisning av genomförda projekt.
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Undervisningsformer 

Undervisning sker i form av självständiga projekt/övningar med handledning från företaget.

 
Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
 

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt någon av kurserna Bild, Teknik 1 eller Medieproduktion 1 med

lägst betyget E/3/G (eller motsvarande kunskaper).
 

Examination och betyg
Kursen bedöms med betygen Icke godkänt, Godkänt eller Väl godkänt (Yh).
 
Bedömning:

 

Läranderesultat 1 och 2 examineras med muntlig redovisning och skriftlig rapport (15 Yhp)

Läranderesultat 3, 4 och 5 examineras med genomförande av LIA (35 Yhp)
 

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:

1  Bestämmer kursens slutbetyg vilket utfärdas först när samtliga moment godkänts.
 

Betygskriterier

- För betyg Godkänt ska den studerande uppfylla kraven i enlighet med kursens lärandemål.

- För betyg Väl godkänt ska den studerande utöver kraven för Godkänt även, med hänsyn till

läranderesultaten, kunna beskriva, motivera, analysera och dra slutsatser från sin egen

arbetsprocess samt föreslå förbättringar.
 

Kurslitteratur

Meddelas senast fyra veckor före kursstart, se Kurs-PM.

Examinationsmoment Omfattning Betyg

Genomförande av LIA1 35 yhp IG/G/VG

Muntlig redovisning 5 yhp IG/G

Skriftlig rapport 10 yhp IG/G
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