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General 

Detta är ett samarbetsprojekt mellan studenter på Industridesign Konstfack och studenter på annan 

utbildning, där fokus ligger på samverkan mellan studenterna. I projektet ingår prototyparbete för 

utforskande av koncept och kontext, och kommunikation mellan intressenter. Studenten får en 

grundläggande introduktion i att gestalta med hänsyn till tekniska förutsättningar i ett givet 

sammanhang. De introduceras även till användarcentrerad design. Studenterna arbetar i grupp för att 

undersöka hur designmetoder kan tillämpas och anpassas för att lösa ett uppdrag. Ett mål är att utöka 

studentens repertoar av designmetoder genom övningar som exempelvis underlättande av sociala 

möten, utvärdering av prototyper, och involvering av användare i undersökningar. Viktigt är att kunna 

ta ställning till varför en viss designmetod används och hur en designmetod kan användas eller 

modifieras. Studenten ska också utveckla sin förmåga att kritiskt reflektera över designmetoders 

begränsningar och relevans.  



 

Lärandemål 

Efter avslutad modul ska studenten visa förmåga att: 

- genomföra ett designprojekt i samverkan med studenter med andra kompetenser,  

- skapa prototyper med hjälp av både fysiska och virtuella medier,  

- framställa designförslag som tydligt kommunicerar det gestaltade förslaget och avsedd kontext,  

- samverka med andra discipliner med relevans för industridesignyrket,  

- på ett grundläggande sätt artikulera utmaningar och problem som kan uppstå vid grupparbeten,  

- på ett grundläggande sätt utforska metoder och reflektera kring förutsättningar för ett fungerande 

grupparbete,  

- exemplifiera hur designmetoder kan skapa kunskap ur flera perspektiv med fokus på prototyper, 

experiment, kartläggning, analys och visioner,  

- argumentera för vilka designmetoder som kan användas för ett uppdrag med ett bestämt syfte,  

- skriftligt redogöra för hur designmetoder kan tillämpas och kombineras.  

 

Course Structure and Teaching Methods 

Work in mixed teams from Konstfack and KTH with  4-5 students in each. 

In this course students will be exposed to and use the following methods to execute their final designs: 

market research, workshops, prototyping, lectures,tutoring, presentations. 

 
Kursens uppläggning och undervisningsformer 
I denna modul utforskar studenterna gruppvis förslag på åtta olika designbriefer för åtta designföretag 
. De introduceras till ämnet genom föreläsningar. Modulen börjar med en serie föreläsningar med 
relevans för ämnet. Modulen genomförs tillsammans med studenter från KTH .  
 
Betygskriterier 
För betyget godkänt ska studenten göra detta; 

• visa att hen har använt metoder och arbetssätt som har varit lämpliga för projektet och kunna 

argumentera för valet av dessa, 

• bedöma kvaliteten på egna och andra studenters arbete och designförslag i relation till relevansen 

för avsedda användare och andra intressenter, 

• förklara och motivera designförslag på ett sätt som är meningsfullt och begripligt för involverade 

intressenter, 

• föra ett artikulerat resonemang kring designförslagens gestaltning och redogöra för tagna 

gestaltningsbeslut, 

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

• aktivt delta i grupparbetet och medverka till att gruppens uppgifter blir lösta (användningsstudier, 
prototypbygge, produktion och sammanställande av gemensam designförslag, presentationer och 
utställningsbygge).  
 

 

 
 
 



Examination 
Betygsskala Underkänt (U), Godkänt (G) 

För betyget godkänd ska de förväntade studieresultaten vara uppnådda. 
 
Schema 

Sept 28 - Oct 26 

Slutpresentation för kunderna i December. 

Detaljerat schema finns i Canvas 

 

Kurslitteratur och övriga läromedel 
Kommer att presenteras i samband med modulstart 
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