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Kursen på 7,5 högskolepoäng innebär 200 arbetstimmar. 

Upplägget på kursen är tänkt enligt följande: 

 

Första sammankomsten 

Fredag 13 september  Upptakt och introduktion av kursen. 

Kl. 10:00 – 16:30 Undertecknad presenterar upplägget av kursen och ger en 

inledande föreläsning. 

Genomgång av hur ni arbetar via e-learning centrat Ping-Pong. 

  

Kursen kommer att genomföras så att du som student får göra färgövningar och 

läsa in den litteratur som är angiven till kursen. I Ping-Pong kan du sedan följa 

respektive områdes faktauppgifter och övningsuppgifter, som finns utlagda 

under respektive område. Detta skall komplettera och förhoppningsvis förtydliga 

respektive avsnitt. Efter några områden kommer jag att lägga in en 

frågeställning som anknyter till området. Meningen är att ni ska göra uppgiften 

och diskutera med övriga kursdeltagare via Ping-Pong, denna diskussion är för 

att få till ett mer aktivt lärande och det är till för Er skull, inte för undertecknads 

skull. 

De färgövningar som ni kommer att arbeta med hemma kommer vi att 

gemensamt titta på när vi träffas. Färgåtergivning via datorer kan vara så olika 

så det kan vi inte tillämpa. För inköp av material se separat inköpslista, detta tar 

ni med er till sammankomsterna. 

 

Parallellt med de teoretiska studierna och färgövningarna skall ni göra en 

inlämningsuppgift, enskilt eller i grupp om max tre personer. Med 

inlämningsuppgiften skall ni få möjlighet att fördjupa er inom något specifikt 

område, som berör färgläran. 

Inlämningsuppgiften skall vara skriven på akademiskt korrekt vis, ni kommer att 

få information om hur det ser ut, dels kan det ev. ingå färgåtergivningar. 

 

Andra sammankomsten Föreläsning och laborationer. 

Fredag 4 oktober Genomgång av färgövningar, möjlighet till diskussion och en 

Kl. 10:00 – 16:30 sammanfattning vart vi kommit i kursen. 

 

Tredje sammankomsten Slutgenomgång, sista dagen för inlämningsuppgiften. 

Fredag 20 december 

Kl. 10:00 -16:30 

 

 

 

 

 



 

Obligatoriska kursmoment 

Närvaro på de tre sammankomsterna. 

Minst två inlägg på diskussionerna i Ping-Pong. 

Godkänd inlämningsuppgift, skriftlig redovisning. 

Slutförda övningsuppgifter. 

 

Obligatorisk kurslitteratur och kursmaterial 

Kurslitteratur enligt litteraturlistan, NCS-material och färgmaterial enligt materiallista. 

 

Inlämningsarbetet 

Inlämningsuppgift som omfattar 3 högskolepoäng (80 arbetstimmar/pers), med fördjupning 

inom ett specifikt område görs i grupp, max 3 personer eller enskilt. Arbetet lämnas in i 

skriftlig form, och med ev. tillhörande färgövningar. Det skriftliga arbetet ska innehålla 

sammandrag, innehållsförteckning, introduktion med problemställning (syfte), metod, 

resultat, diskussion och referenser (källor). 

Ange er e-mail adress i det skriftliga arbetet. 

 

NCS-övningar och färgövningar 

Alla övningar ska vara färdiga till sista sammankomsten, där de gås igenom och diskuteras i 

grupper. 

 

Tidsplan för inlämningsarbetet 

Senast  vid andra sammankomsten meddelar ni vilket ämne ni vill arbeta med, rubrik, syfte 

och arbetsmetod, samt vilka som ev. ingår i gruppen. 

Meddela ämnesvalet tillsammans med er e-mailadress till Ping-Pong, diskussionsforum, 

inlämningsarbete. 

Ni får svar via Ping-Pong besked om ämnet är godkänt eller inte. 

Inlämningsuppgiften skall vara undertecknade tillhanda senast vid tredje sammankomsten 
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