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MODULBESKRIVNING 

INTRODUKTION TILL INDUSTRIDESIGN 

Introduktion till designämnet 
Introduktion till designprojekt 

 
8 hp (3,5 hp + 4,5 hp) av totalt 26,5 hp 

  
Modulansvarig lärare: Axel Undall 
 
Medverkande lärare: Magnus Lindfors, Jonas Ahnmé, Christian Björk 
 
Allmänt 

Studenterna introduceras till de olika metoder och delar som ingår i designprocessen.  De olika 

delarna/momenten i en designprocess introduceras och studenterna utforskar de olika momenten och vad de 

innebär. Momenten är bla:  

Kontinuerligt lärande 

Affordance – ett begrepp som egentligen inte går att översätta. Betyder ungefär ”erbjudning”. 

Co-creation – medskapande mellan designer och icke-designer med fokus på användning/upplevelse 

Quick & Dirty Prototyping - en del av den kreativa processen, användningstest  

 

För att skapa en bred förståelse för olika personers behov och hur dessa behov kan identifieras genomförs 

kursen i samarbete med ungdomar från Kung Saga gymnasiesärskola. Fokus ligger i att förstå dessa individers 

behov och preferenser och hur dessa kan gestaltas. 

Temat för kursen är stol och studenterna kommer att utveckla sina verkstadsfärdigheter och samtidigt öva sig 

i att med hjälp av olika workshops och prototyper utforska en individs behov och önskemål. 

  

Studenterna söker lösa funktionella utmaningar och samtidigt skapa olika gestaltningar. En viktig fråga 

studenterna ska ställa sig hur funktionen ska viktas gentemot gestaltningen. 

En bild för denna avvägning kan vara tre poler i en triangel: funktion anpassad för användaren, uttrycka 

användaren, studentens eget uttryck. Arbetet utförs i grupper om två studenter och en elev från Kung Saga. 

Varje student ska ta fram ett eget designförslag i form av en egen stolsprototyp. . 

Lärandemål 

Introduktion till designämnet, 3,5 hp 
Efter avslutad kurs ska den studerande:  
- visa kunskap om för designämnet grundläggande terminologi 
- redogöra för ett flertal olika arbetssätt och metoder inom design 
- genomföra och reflektera över några designmetoder. 



 
Introduktion till designprojekt, 4,5 hp 
Efter avslutad kurs ska den studerande:  
- på ett grundläggande sätt planera ett designprojekt 
- driva ett enklare designprojekt på ett metodiskt sätt 
- självständigt förverkliga egna idéer genom att skapa fysiska prototyper 
- använda några för projektet relevanta designmetoder 
- gestalta designförslag med förståelse för användning och sammanhang 
- muntligt redogöra för beslut och metoder som använts i designprojektet. 

Kursens uppläggning och undervisningsformer: 
Undervisningen sker i olika former: föreläsningar, workshops, genomgångar och presentationer i 
vilka alla studenter ska närvara och vara delaktiga. 
Till kursen kommer att finnas en litteraturlista för självstudier. 

 

Betygskriterier 

För betyget godkänt ska studenten göra detta; 

• aktivt delta i lektioner, handledning, presentationer och aktiviteter under kursens gång, 

• färdigställa samtliga prototyper till kursens olika moment, 
• vid slutredovisningen hålla en muntlig presentation av projektet  
• till slutredovisningen lämna in en rapport bestående av minst 1.000 ord beskrivande projektets 
förutsättningar, genomförande av process och prototyp, egen reflektion och en sammanfattning. 

Kurslitteratur och övriga läromedel (frivillig) 

Krippendorff, Klaus (2006) The Semantic Turn: A New Foundation for Design. Boca Raton, FL: Taylor & 

Francis. Kapitel 2, Basic concepts of human-centered design 

Design: en introduktion / John Heskett, 2005 

DSKD Method Cards, Kolding School of Design, Denmark 

 

Schema 

Justeringar kommer att göras. Aktuella tider för gemensamma genomgångar presentationer med 
mera finns i Googlekalender för IDBFA1 17/18. 

  

måndag 9e okt 9:30 – 12 Kung Sagas ungdomar/kreativ workshop ID Proj.rum 

tisdag 10e okt 13 - 14:30 Kajsa Tegner om grupparbete S8 

torsdag 11e okt 9 - 16 Kung Sagas ungdomar/kreativ workshop ID Proj.rum 

måndag 16e okt 9 – 12 Studenternas workshops  

tisdag 17 e okt 9 – 12 Co-creation med Bo W 

onsdag 18:e okt 9 – 12 Nordiska museet med Kung Saga  

(ännu ej inbokad) Affordances med Jonas A,  



(ännu ej inbokad) Brainstorming med Magnus L  

(ännu ej inbokad) introduktion till skrivande med Christian Björk   

30 okt  – 3 nov introduktion till trä och metall 

torsdag 16 nov Vernissage av stolsförslag 
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