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Allmänt  

Studenten introduceras till ett designprojekt, och till att strukturera projekt, samt att planera tiden för 

genomförandet. Designarbetet fokuseras på gestaltande arbete med inriktning på användning och 

sammanhang. Studenten ska i projektet använda sig av designmetoder som introduceras i modul 2: 

Introduktion till designämnet. I projektet arbetar studenten mot en användare, som är någon annan än 

studenten själv. Genom ett iterativt prototyparbete och testande, arbetar studenten fram designförslag 

med relevans för den tänkta kontexten. 

Detta år kommer studentens användare vara en elev från Kung Saga (del av Nytida) särgymnasium och 

de kommer att designa en behållare för vätska anpassad för denne. Utifrån insikter om användarens 

behov, drömmar och vardag ska de välja en produkt och designa denna i relation till något eller några av 

dessa behov i ett valt sammanhang. 

 

 

 

Lärandemål  

Efter avslutad modul ska den studerande visa förmåga att:  

- på ett grundläggande sätt planera och genomföra ett designprojekt,  

- förverkliga idéer genom att skapa fysiska prototyper,  

- använda några designmetoder, 

- gestalta designförslag med förståelse för användning, sammanhang och form,  

- muntligt redogöra för beslut och metoder som använts i designprojektet,  

- reflektera över designmetoder som använts och dessas relevans för sammanhanget. 

 

 

 



Kursens uppläggning och undervisningsformer:  
Undervisningen sker i olika former: föreläsningar, workshops, genomgångar och presentationer i vilka 

alla studenter ska närvara och vara delaktiga.  

 

Examination 

Studentens prestation kommer bedömas utifrån utförandet av momenten: 

• Workshops 

• Slutpresentation 

• Utställning 

• Skriven reflektion 

 

Betygskriterier  

För betyget godkänt ska studenten göra detta;  

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

• färdigställa samtliga prototyper till kursens olika moment, varav slutmodell med hög finish 

• Färdigställa produktidéskisser samt storyboard 

• vid slutredovisningen hålla en muntlig presentation av projektet  

• vid modulens slut lämna in en skriftlig rapport 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  

11 nov - 4 dec 

 

Aktuella tider för gemensamma föreläsningar, presentationer med mera finns i Canvaskalendern 

”Industridesign med fokus på gestaltningsverktyg”.  
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