
Fastställande
Kursplanen är fastställd av Konstnärliga fakultetsnämnden 2011-01-25 och senast
reviderad 2017-08-21 av HDK - Högskolan för design och konsthantverk. Den
reviderade kursplanen gäller från och med 2017-08-28, höstterminen 2017.
 
Utbildningsområde: Design 100 %
Ansvarig institution: Högskolan för design och konsthantverk

 
Inplacering
Kursen är en programkurs som ges termin 1.  
Kursen kan ingå i följande program: 1) Masterprogram med inriktning mot Business &
Design (K2BUD)

 
Förkunskapskrav
Kandidatexamen om 180hp eller motsvarande, samt språkkunskaper motsvarande
Engelska 6/Engelska B. 

 
Lärandemål
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna: 
  
  
 

HÖGSKOLAN FÖR DESIGN OCH KONSTHANTVERK

KDS442    Design och samhälle, 7,5 högskolepoäng
Design in Society, 7.5 higher education credits
Avancerad nivå / Second Cycle

Huvudområde Fördjupning

- A1N, Avancerad nivå, har endast kurs/er
på grundnivå som förkunskapskrav
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Kunskap och förståelse

redogöra för hur rollen som yrkesverksam designer har vuxit fram och vilka
fundament designerprofessionen vilar på 
redogöra för innebörden av begreppen etik, hållbarhet, genus och tillgänglighet 
förklara ett urval av designuttryck utifrån ett historiskt och samtida perspektiv  

 
Färdigheter och förmåga

självständigt formulera och argumentera kring design och grundläggande
värdefrågor 
självständigt formulera nya frågor inom huvudområdet Business & Design 

 
Värderingsförmåga och förhållningssätt

reflektera över eget och andras förhållningssätt till begreppen etik, hållbarhet,
genusfrågor och tillgänglighet 
värdera och kritiskt förhålla sig till historiska och samtida designuttryck 

 
Innehåll
Kursen placerar in designerns roll i ett samhälleligt sammanhang där begrepp som etik,
hållbarhet, genusfrågor och tillgänglighet är centrala. I kursen får studenten möta och
granska olika värderingsgrunder och kritiska förhållningssätt till design. Vidare får
studenten träna sig i att kombinera ett kritiskt och kreativt  förhållningssätt. Kursen
inleds med en bred designhistorisk översikt som ger inblickar i det senaste århundradets
artefakter, professionsfrågor, designprocesser, estetiska ideal, metod, teknik och
materialutveckling. Genom teoretiska och praktiska moment fördjupas därför studiet av
etiska konsekvenser, hållbarhetsperspektiv, genusaspekter liksom olika inkluderings-
och exkluderingsprocesser i designarbetet.  

 

 
Former för undervisning
Undervisningen sker genom seminarier, föreläsningar, tillämpningsövningar samt
handledning i grupp enskilt och i grupp.
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Undervisningsspråk: engelska

 
Former för bedömning
Lärandemålen examineras genom skriftliga inlämningsuppgifter och muntliga
presentationer. 

 
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 står själv för materialkostnader och eventuella studieresor.  
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