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Huvudområde
Kultur- och mediegestaltning

Utbildningsnivå
Grundnivå

Fördjupningsnivå
G1N

Förkunskapskrav
Grundläggande behörighet på grundnivå

Lärandemål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
redogöra för programvaror för 3D-digitalisering av artefakter och
arbetsflödet fram till digitala plattformar för immersiva upplevelser och
icke-linjärt berättande
förklara hur immersiv och interaktiv teknik kan stödja lärande inom museioch kulturarvsfältet
relatera innehållsdriven digital gestaltning till såväl utställningsmediets
historiska utveckling som samtidens frågor om delaktighet, makt och
representation

Kursinnehåll
I kursen utforskas digitala teknikers möjligheter att förnya gestaltning av
kunskap, lärande och upplevelser inom musei- och kulturarvsfältet. Praktik och
teori om 3D-modellering och andra former av visualisering för att utveckla
beställarkompetens inom området behandlas. I kursen belyses hur 3Dmodelleringar och immersivt och icke-linjärt berättande kan stödja utveckling och
förmedling av kulturhistorisk kunskap samt frågor om delaktighet,
urvalsprocesser och makt genom att ställa den samtida tekniken i relation till
utställningsmediets historiska utveckling.

Undervisnings- och arbetsformer
Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, laborationer och
studiebesök. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.
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Examination
Kursen examineras genom
individuell skriftlig uppgift, betygsskala: UV
Detaljerad information om examinationen återfinns i studieanvisningen.
Om det finns särskilda skäl, om det med hänsyn till det obligatoriska
momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska
momentet med en annan likvärdig uppgift.
Om LiU:s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en
student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.
Om koordinatorn istället har gett studenten en rekommendation om anpassad
examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta
om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.
Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av
kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.
Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala
Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information
Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar.
Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur
kursen överensstämmer med kursplanen.
Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och
kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution
Institutionen för kultur och samhälle

