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Kursens mål
Kunskap och förståelse
Efter genomgången kurs ska studenten visa kunskap och förståelse om:
• rumslig gestaltning, perspektiv samt gestaltning av bebyggelse i stadsrum
• färg, form, design och materialverkan på byggnader i stadsrum
• planering och utveckling av städer över tid
• begrepp och användningsområden förimmersiv media inom samhällsbyggnad och 

samhällsplanering.
 
Färdighet och förmåga
Efter genomgången kurs skall studenten kunna:
• tolka och analysera stadsrum
• tillämpa analys- och skisstekniker för gestaltning
• gestalta rumsliga egenskaper och perspektiv i ritningar, kartor och modeller.

 
Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
• reflektera över planeringsteorier i Sverige i relation till gestaltning av stadsrum
• reflektera över Virtual Reality och Augmented Reality (VR/AR) som verktyg för 

kommunikation och dialog inom samhällsbyggnad och samhällsplanering.

Behörighetskrav
Grundläggande behörighet samt godkänt resultat från följande kurs/kurser:
HUS100-Hållbar utveckling inom samhällsbyggnad och
 PIH200-Planeringsteori med inriktning mot hållbar stadsbyggnad eller motsvarande.

Formerna för bedömning av studenternas prestationer
Individuell skriftlig reflektionsrapport.
Projektarbete i grupp med skriftlig och muntlig redovisning.

Kursens innehåll
Kursen består av två delar. I kursen varvas föreläsningar med praktiska övningar.
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• Gestaltning och planering av stadsrum.
• Skissning för hand.
• Exkursioner i fält.
• Reflektion kring kunskap utifrån AIL-perspektiv.
• Visualisering av stadsrum i ritningar och modeller.
• Introduktion av digitala verktyg för immersiv media.
• Användning av VR och AR inom den digitala samhällsbyggnadsprocessen.
• Reflektion kring kunskap utifrån AIL-perspektiv.

Övriga föreskrifter
Betygskala: Underkänd eller Godkänd
Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs på svenska.

Generella regler för examination vid Högskolan Väst finns på www.hv.se.

Om den studerande har ett beslut/rekommendation om särskilt pedagogiskt stöd på grund av 
funktionsnedsättning har examinator rätt att examinera den studerande i en anpassad 
examinationsform.

Överlappar annan kurs

GLA100 Gestaltad livsmiljö och arkitektur 7,5 hp överlappar med 7,5 hp.
GOP400 Gestaltning och planering 7,5 hp överlappar  med 5 hp.
GOP410 Gestaltning och planering 5 hp överlappar med 5 hp.

Nivå
Grundnivå

Successiv fördjupning
G1F  - grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Huvudområde(n)
Lantmäteriteknik
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