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Huvudområde

Design och formgivning

Ämnesgrupp

Design

Utbildningsområde

Designområdet 100.0 %

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna
1.redogöra för designhistorisk utveckling
2.identifiera designhistoriska strömningar
3.redogöra för designteoretiska begrepp
4.förklara källkritiska begrepp inom vetenskapligt skrivande
5.använda designhistoriska och designteoretiska perspektiv
6.utforska design ur några ideologiska och sociologiska perspektiv
7.skriva text med vetenskaplig noggrannhet inom given tidsram.

Kursens innehåll

Designhistoria
Designteori
Design och ideologi
Vetenskapligt skrivande

Undervisning

Föreläsningar, seminarier och handledning

Förkunskaper

Grundläggande behörighet

Examinationsform

Skriftlig tentamen, inlämningsuppgifter och seminarium

Sida 1
Högskolan i Gävle accepterar inte fusk i någon form. Plagiat är en form av fusk, som innebär att du imiterar eller kopierar någon annans arbete, till
exempel en text, en bild eller en tabell, och framställer materialet som ditt eget. Högskolan använder antiplagiatsystem för att förebygga och upptäcka
fusk i samband med skriftliga inlämningsuppgifter.

Moment 0010 Skriftlig tentamen examinerar lärandemål 1, 2, 5, 6, 7, betyg U, G, VG.
Moment 0020 Seminarium examinerar lärandemål 3, 5, 6, betyg U, G.
Moment 0030 Inlämningsuppgifter examinerar lärandemål 3-7, betyg U, G, VG.
Betyg

Väl godkänd, Godkänd och Underkänd

Övriga föreskrifter

Betygskriterier meddelas av kursansvarig eller examinator i samband med kursstart.

Hållbar utveckling

Kursen har inslag av hållbar utveckling.

Moment
0010 Skriftlig tentamen
0020 Seminarium
0030 Inlämningsuppgifter

4 hp

Betyg: UV

1,5 hp

Betyg: UG

2 hp

Betyg: UV

Sida 2
Högskolan i Gävle accepterar inte fusk i någon form. Plagiat är en form av fusk, som innebär att du imiterar eller kopierar någon annans arbete, till
exempel en text, en bild eller en tabell, och framställer materialet som ditt eget. Högskolan använder antiplagiatsystem för att förebygga och upptäcka
fusk i samband med skriftliga inlämningsuppgifter.

