
1. Fastställande
Kursplanen är fastställd av Högskolan för design och konsthantverk 2013-03-27 att gälla från och med 2013-

03-27. 

 

Utbildningsområde: Design 100 %

Ansvarig institution: Högskolan för design och konsthantverk

 

2. Inplacering
Kursen är en obligatorisk programkurs inom Konstnärligt masterprogram i design

Kursen ges på avancerad nivå.

 

3. Förkunskapskrav
Behörig till kursen är student antagen till Konstnärligt masterprogram i design på HDK.

 

4. Innehåll
Kursen behandlar användandet och utvecklingen av designmetoder och designmässiga angreppssätt för

förändring i sociala situationer. Designerrollen i dessa sammanhang behandlas också. Kursen ger både övning

genom praktisk tillämpning i ett verklighetsnära projekt och en teoretisk överblick över

kunskapsutvecklingen på området.

Undervisningen genomförs i projektform i grupp, med inslag av grupphandledning, litteraturläsning,

föreläsningar, seminariediskussioner och skriftliga uppgifter.

 

5. Mål
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

KONSTNÄRLIGA FAKULTETSNÄMNDEN

DM15SO, Social intervention, 7,5 högskolepoäng
Social Intervention, 7.5 higher education credits

Avancerad nivå/Second Cycle

Huvudområde Fördjupning
- A1N, Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav



•

•

•

•

•

•

•

•

Kunskap och förståelse

redogöra för aktuell kunskapsutveckling och diskussion inom området design i sociala

förändringsprocesser 

analysera och utvärdera konkreta projekt med denna inriktning 

Färdighet och förmåga

identifiera och anpassa designmässiga angreppssätt till sociala förändringssituationer 

tillämpa och utvärdera angreppssätt och metoder i konkreta förändringssituationer 

Värderingsförmåga och förhållningssätt

kritiskt reflektera över designmässiga angreppssätt och designerns roll i social förändringssituationer 

 

6. Litteratur
Litteratur till kursen kommer att fastställas senast åtta veckor innan kursstart.

 

7. Former för bedömning
Kursen innehåller följande bedömningsformer som underlag för examination:

uppgifter som redovisas muntligt vid schemalagda seminarier 

uppgifter som lämnas in skriftligen 

muntlig redovisning av projektresultat och process vid schemalagda seminarier 

Betyg på kursen sätts utifrån en samlad bedömning av studentens prestationer vid i förväg angivna

bedömningstillfällen under kursens gång. Prestationerna bedöms utifrån konstnärligt förhållningssätt,

designprocess, relation till kunskapsfältet samt kommunikativa aspekter.

 

Student har rätt till byte av examinator, om det är praktiskt möjligt, efter att ha underkänts två gånger på

samma examination. En sådan begäran ställs till institutionen och skall vara skriftlig.

 

8. Betyg
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd (U), Godkänd (G).

 

9. Kursvärdering
Kursen utvärderas muntligt i helklass kursens sista dag eller i veckan efter. Även en individuell (anonym)

skriftlig utvärdering samlas in. Kursansvarig lärare sammanställer studenternas utvärdering och delger

studenterna en sammanfattning.

 

10. Övrigt
Undervisningsspråk: engelska.

Studenten bekostar allt material själv.
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