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Fastställande
Kursplanen är fastställd av Konstnärliga fakultetsnämnden 2010-12-17 och senast
reviderad 2015-05-13 av Högskolan för design och konsthantverk. Den reviderade
kursplanen gäller 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 i enlighet med
fastställd studiegång inom Konstnärligt kandidatprogram i design till och med kursen
DEKUP1, samt genomgått kursen DEKDI1. 

 
Mål
Efter avslutad kurs ska studenten kunna: 

 
Kunskap och förståelse

identifiera en specifik mottagares relevanta behov och önskemål som underlag för
ett designprojekt 

HÖGSKOLAN FÖR DESIGN OCH KONSTHANTVERK

DEKPP1    Profilerande projekt, 24 högskolepoäng
Profiling Project, 24 higher education credits
Grundnivå / First Cycle

Huvudområde Fördjupning

- G2F, Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er
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identifiera relevanta hållbarhets- och etikfrågor som påverkar det egna
designprojektet  

 
Färdigheter och förmåga

utveckla detaljerade designförslag  
tillämpa kreativa metoder i designarbetet 
dokumentera sin designprocess i text och bild  
anpassa designlösningar efter en specifik mottagare 
fortlöpande ta ställning till etik- och hållbarhetsfrågor, i såväl planering som
genomförande av ett designprojekt 
sammanfatta och kommunicera ett designprojekt i ett publikt forum 

 
Värderingsförmåga och förhållningssätt

resonera kring samhälleliga och etiska aspekter relevanta för det egna
designprojektet 
utvärdera sitt eget designprojekt utifrån mottagarens perspektiv 

 
Innehåll
I kursen ges studenten möjlighet att fördjupa kunskaper och färdigheter
under genomförandet av två designprojekt. Det första är kortare och kan genomföras i
grupp. Det senare är längre och individuellt. Studenten erbjuds under kursen stärka och
vidareutveckla sitt konstnärliga förhållningssätt och sin yrkesmässiga profil. Arbete med
designprocessen fördjupas genom att projektmodellen blir mer komplett med krav på
inlämnande av text där studenten kritiskt reflekterar över den egna arbetsprocessen och
verket. Med mottagaren i centrum skall studenten sätta in sin praktik i en samhällelig
och etisk kontext med fokus på hållbarhetsfrågor. Under kursen behandlas
även marknads- och varumärkesfrågor. Andra områden som berörs är
presentationsteknik och gruppdynamik. 

 

 
Former för undervisning
Undervisning sker genom genomförande av designprojekt, handledningar, seminarium,
föreläsningar och workshops.  
Undervisningsspråk: svenska

 
Former för bedömning
Lärandemålen examineras genom:  

diskussionsseminarium och presentationer 
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skriftlig projektbeskrivning 
muntligt presenterat verk  
processdokumentation och reflekterande text 
offentlig publicering av verk  

  
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). 
  
I det fall kurs 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

Vissa moment kan komma att genomföras på engelska. 
Studenten bekostar allt material själv. 
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