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Fastställande
Kursplanen är fastställd av Högskolan för design och konsthantverk 2015-05-13 att
gälla från och med 2015-08-01, höstterminen 2015.
 
Utbildningsområde: Design 100 %
Ansvarig institution: Högskolan för design och konsthantverk

 
Inplacering
Kursen är en programkurs på grundnivå som även kan ges som fristående kurs.  
  
Kursen ingår i följande program: 1) Konstnärligt kandidatprogram i design

 
Förkunskapskrav
Behörig till kursen är student med betyg Godkänd (G) på samtliga kurser under
andra året (120 hp) inom Konstnärligt kandidatprogram i design. 

 
Mål
Efter godkänd kurs ska studenten kunna: 

 
Kunskap och förståelse

beskriva hur krav och önskemål från en uppdragsgivare påverkar process och
resultat i ett designprojekt 

HÖGSKOLAN FÖR DESIGN OCH KONSTHANTVERK

DEKMI1    Målgrupp, identitet och marknad, 15 högskolepoäng
Target Audience, Identity and Market, 15 higher education credits
Grundnivå / First Cycle

Huvudområde Fördjupning

- G2F, Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er
på grundnivå som förkunskapskrav
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redogöra för hur produktionsförutsättningar påverkar det egna designprojektet 
redogöra för hur marknadsförutsättningar påverkar det egna designprojektet 

 
Färdigheter och förmåga

kommunicera insamlad information och resultat av analys, i text och bild 
utarbeta översiktliga underlag för idé och gestaltning utifrån insamlad information
och resultat av analys 
presentera idéförslag för uppdragsgivare i angivet format 

 
Värderingsförmåga och förhållningssätt

identifiera relevanta faktorer att undersöka och analysera som stöd
för genomförande av ett designprojekt 
värdera designförslag utifrån angivna krav, önskemål och gestaltning 

 
Innehåll
I kursen ges studenten möjlighet att ytterligare fördjupa kunskaper och
färdigheter under genomförandet av ett individuellt designprojekt med fokus på
marknadsfrågor, varumärke och målgrupp. Projekten genomförs på ett sätt som på
många sätt liknar det som utförs professionellt i designbranscherna. Under kursen ges
utrymme åt frågor som direkt rör yrkesutövande genom diskussion och föredrag. 

 

 
Former för undervisning
Undervisningen sker genom handledningar, föreläsningar och seminarier. Vissa delar av
kursen kan komma att utföras i grupp. I kursen genomför studenten också ett ensklit
designprojekt.   
Undervisningsspråk: svenska

 
Former för bedömning
Lärandemålen examineras genom: 

diskussionsseminarium och presentationer  
skriftlig projektidé och projektbeskrivning 
muntlig presentation av verk genomfört enligt uppställda krav 

  
Om student som underkänts två gånger på samma examinerande moment önskar byte
av examinator inför nästa examinationstillfälle, ska sådan begäran inlämnas skriftligt
till kursansvarig institution och bifallas om det inte finns särskilda skäl däremot (HF 6
kap § 22).
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I det fall en kurs har upphört eller genomgått större förändringar ska studenten i
normalfallet garanteras tillgång till minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie
provtillfälle) under en tid av åtminstone ett år med utgångspunkt i kursens tidigare
uppläggning. 

 
Betyg
På kursen ges något av betygen Godkänd (G) och Underkänd (U).
För betyg Godkänd (G) skall studenten visa att de kunskaper som beskrivs i
kursinnehållet och dess målbeskrivning är uppnådda, samt visa att denne tillgodogjort
sig innehållet i kursmoment, litteratur och föreläsningar på de områden som
efterfrågas.  

 
Kursvärdering
Studenten erbjuds utvärdera kursen enskilt skriftligt och muntligt i grupp i samband
med kursslut. En sammanfattning av utvärderingens resultat och lärarens reflektion
ligger till grund för utformningen av kommande kurstillfälle. Resultatet förmedlas via
GUL till studenterna som genomförde kursen och muntligt vid kursstart till de
studenter som ska påbörja kursen. Eventuella förändringar i kursens upplägg
presenteras för studenterna vid nästkommande kurstillfälle. 
  

 
Övrigt

Studenten ges möjlighet att praktisera på, av skolan godkänd praktikplats, inom
ramen för kursen. 
Vissa moment kan komma att genomföras på engelska. 
Studenten bekostar allt material själv. 
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