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Mål Efter avslutad kurs ska studenten kunna
1. redogöra för hur miljöfaktorers påverkan på människor kan tillämpas i designprocesser
2. tillämpa grundläggande belastningsergonomi i analys av designade artefakter
3. använda relevant nationell och internationell lagstiftning och standarder inom ergonomi i
designarbete
4. analysera användarvänlighet och identifiera problem hos designade artefakter
5.  analysera och problematisera förhållandet människa, teknik och organisation
6. kritiskt granska miljöer ur ett miljöpsykologiskt perspektiv
7. tillämpa miljöpsykologiska och ergonomiska perspektiv i designarbete.

Kursens innehåll Design belyses från ett miljöpsykologiskt och ergonomiskt perspektiv
Miljöpsykologi med inriktning mot miljöns påverkan på människan, kopplat till design och
gestaltade miljöer
Samspelet människa, teknik, organisation
Belastningsergonomi som grund för användarvänlig design
Psykologisk och ergonomisk analys av designade artefakter
Lagar och standarder inom ergonomi och kognitiv ergonomi



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. 

Designarbete
 

Undervisning Föreläsning, seminarium, laboration och projektarbete 

Förkunskaper Avklarade kurser om minst 52,5 hp inom utbildningsprogrammet Industridesign 180 hp,
inklusive Designmetoder 7,5 hp och Skissteknik och CAD-modellering 15 hp eller
motsvarande

Examinationsform Skriftlig tentamen, inlämningsuppgifter och muntlig presentation. Om särskilda skäl finns kan
en annan examinationsform användas.
 
Moment 0010 Skriftlig tentamen 4,5 hp, examinerar lärandemål 1, 4-6, betyg U, G, VG
Moment 0020 Inlämningsuppgifter och muntlig presentation 3 hp, examinerar lärandemål 2-4,
7, betyg U, G

Betyg Väl godkänd, Godkänd och Underkänd

Hållbar utveckling Kursen har inslag av hållbar utveckling.

Moment 
0010   Skriftlig tentamen 4,5 hp Betyg: UV

0020   Inlämningsuppgifter och muntlig presentation 3 hp Betyg: UG


