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Fördjupning G2F

Utbildningsnivå Grundnivå

Kurskod DEG512

Högskolepoäng 7,5 hp

Huvudområde Design och formgivning

Ämnesgrupp Design

Utbildningsområde Designområdet 100.0 %

Mål Efter avslutad kurs ska studenten kunna
1.	förklara begreppet design för alla
2.	redogöra för tillgänglighet och design
3.	tillämpa ett design för alla-perspektiv på en designprocess
4.	identifiera, analysera och värdera brukares behov
5.	muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i
dialog med olika grupper.

Kursens innehåll Begreppet design för alla
Tillgänglighet och design
Behovsanalys
Strategi för brukarstudier
Observation som vetenskaplig metod
Fältstudier

Undervisning Föreläsningar, seminarier och handledning

Förkunskaper Avslutade kurser om minst 60 hp inom utbildningsprogrammet Industridesign 180 hp eller
motsvarande
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Examinationsform Inlämningsuppgifter och seminarier
 
Moment 0010 Inlämningsuppgifter examinerar lärandemål 1-5, 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 är till övervägande del en kurs om hållbar utveckling.

Moment 
0010   Inlämningsuppgift och seminarium 7,5 hp Betyg: UV


