
MODULBESKRIVNING 
Industridesign, utblick och förtrogenhet / Industrial design, outlook and familiarity 
Designprojekt, fördjupning/Design project, in depth 12 hp / 12 credits 

Kursansvarig :Jenny Althoff 
Medverkande lärare: Anna Maria Orrù, Liisa Widstrand, Hakan Alkacir, Britta Teleman 

Agera & Fallera 

Allmänt 
Studenten utvecklar en designdriven undersökning och använder flera 
designmetoder, b l a  skissande, prototyper, för att lära sig om möjligheter i relevanta 
sammanhang. Studenten skapar ett väl artikulerat designförslag och reflekterar 
kritiskt över dess påverkan utifrån hållbarhetsperspektiv. 
Olika kursmoment är planerade att ske på plats (dvs i Konstfacks lokaler) och andra 
via Zoom eller utanför campus. Undervisningsspråk är främst svenska men ibland 
engelska. 

Innehåll 
Kursens tema är Agera & Fallera (Action & Failure) 

I kursen vill vi uppmuntra dig som student att agera dvs handla, ta initiativ, aktivt 
pröva, göra, testa som ett sätt att undersöka sammanhang, situationer, gestaltning 
och kommunikation.  I görandet och reflekterandet får vi syn på möjligheter och 
utmaningar. 

Att pröva nya saker innebär en risk att fallera dvs misslyckas. Misslyckande kan ske 
på olika sätt och varierande skala. Det kan bestå av en liten miss, ett felaktig 
antagande om användare eller tidsåtgång, att du valde mindre lämpligt 
verktyg/material/metod i din designprocess. Misstag kan ske i utvecklingsfasen men 
kan också bli synligt om ett designförslag missförstås eller saknar en aspekt centralt 
för ditt koncept. 

I olika format delar lär vi oss av egna och andras både lyckade och mindre lyckade 
delar av designprocessen och ser det som en möjlighet att utvecklas samt stärka 
professionellt utbyte kring designutmaningar. 

Som student bedriver du en självinitierad designutforskning men du kan välja att 
samarbeta med klasskamrat förutsatt att du också bedriver utforskning på individuellt 
plan. 

I modulen kommer du med hjälp av skisser och prototyper utforska olika 
sammanhang, situationer och scenario med olika avsikter. 
Vid kursslut ska varje student presentera ett tydligt formulerat designförslag, dess 
potentiella konsekvenser samt sammanfatta en reflektion över processen. Vi avslutar 
med en utställning i Biblioteksgången. 

  

Lärandemål 
Efter avslutat delmoment ska den studerande visa förmåga att: 
 
- på ett fördjupat sätt självständigt planera ett väl avgränsat designprojekt 
- driva ett komplext designprojekt på ett metodiskt sätt 



- kreativt, kritiskt och reflekterande använda för projektet relevanta designmetoder 
- självständigt skapa, och uttrycka egna idéer genom prototyper och använda dessa 
för att undersöka konstnärliga uttryckssätt, användande och upplevelser i relation till 
ett sammanhang 
- gestalta designförslag med konstnärlig höjd och fördjupad förståelse för användning 

och sammanhang   
- identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens. 

Betyg och examinationsgrunder 
Slutbetyget baseras på; 
 
- skriftlig, muntlig och visuell redovisning, 
- fysiska/virtuella modeller och scenarios, 
- individuell handledning och gemensamma diskussioner, 
- presentationer under modulen 
- planering, installation och deltagande i utställning 
- färdigställande av text 
- presentation av ett designförslag med relevans till utforskandet och vald kontext 

Kursformat 
Undervisning kommer ske i form av föreläsningar, handledning, samt workshops. 

Kurslitteratur  
Kurslitteratur relaterar till gemensamt tema samt individuella utforskningar. 

- Jane Bennett 'Vibrant Matter'  

Literature Groups  

Schema 
Se Canvas för detaljerat schema. 
Med reservation för mindre uppdateringar ändringar under kursens gång. 
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