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Högskolepoäng

10 hp

Huvudområde

Design och formgivning

Ämnesgrupp

Design

Utbildningsområde

Designområdet 100.0 %

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna
1. reflektera kring karaktären av undervisning och lärande inom design och produktutveckling
2. resonera kring begreppen design, designprocess och designproblem i relation till
teknikämnet
3. problematisera hållbarhet i relation till design och produktutveckling
4. redogöra och reflektera kring faser, metoder och aktiviteter i designprocesser
5. tillämpa några tekniker för gestaltning inom design och produktutveckling
6. genomföra, dokumentera och presentera designprojekt med utvalda designmetoder
7. planera och genomföra designuppgifter för elever som motsvarar lärandemål i aktuell
läroplan för teknikämnet åk 7-9
8. värdera designprojekt utifrån bestämda kriterier.

Kursens innehåll

Designpedagogik
Designteori
Grundläggande designmetodik
2- och 3-dimensionella tekniker för gestaltning
Hållbarhetsaspekter inom design och produktutveckling

Sida 1
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 eller utan att ange referens. Även självplagiat anses som fusk, det vill säga att använda sig av egna tidigare inlämnade eller
publicerade arbeten utan att referera till detta.

Undervisning

Föreläsningar, seminarium och handledning

Förkunskaper

Grundläggande behörighet + Engelska 6, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2, Matematik 4
eller Matematik D, Naturkunskap 2/Fysik 1a, eller motsvarande

Examinationsform

Inlämningsuppgifter och seminarium. Om särskilda skäl finns kan annan examinationsform
användas.
Moment 0010 Inlämningsuppgifter och seminarium 10 hp examinerar lärandemål 1-8, 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 Inlämningsuppgifter och seminarium

10 hp

Betyg: UV

Sida 2
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 eller utan att ange referens. Även självplagiat anses som fusk, det vill säga att använda sig av egna tidigare inlämnade eller
publicerade arbeten utan att referera till detta.

