
1. Fastställande
Kursplanen är fastställd av Konstnärliga fakultetsnämnden 2008-09-01 och senast reviderad 2011-03-03. Den

reviderade kursplanen gäller från och med 2011-03-03. 

 

Utbildningsområde: Design 100 %

Ansvarig institution: Högskolan för design och konsthantverk

 

2. Inplacering
Kursen ingår i Mastersprogrammet Business & Design som obligatorisk kurs för masterstudenter inom

Business & Design.

 

3. Förkunskapskrav
Studenter antagna till Masterprogrammet Business & Design är garanterade platser på kursen. Kursen kan

sökas som fristående kurs av studenter som genomgått tidigare kurser i Masterprogrammet Business &

Design.

 

4. Innehåll
Kursen avser att praktiskt implementera den kunskap studenterna tillförskaffat sig tidigare i programmet i

reella projekt. Projektarbetet skall medverka till att skapa förståelse för och kunskap kring

företag/organisationers verklighet i en utvecklingsprocess. Studenterna arbetar i tvärdisciplinära grupper

kring ett sammanhållet projekt. Projekt kan antingen vara sådana som formulerats i tidigare kurser eller för att

hantera frågeställningar som studenterna formulerar i samråd med kursledningen och väljer att fördjupa sig i.

Exempel på tänkbara teman är identitetsanalys, utveckling av design som strategisk resurs, design för kreativ

affärs- och innovationsutveckling eller design för sortimentsutveckling. Projekten skall placera sig inom de

tidiga faserna för produkt- och tjänsteutveckling, vara av strategiskt utvecklande karaktär och kommuniceras
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md kreativa och konstärliga metoder och uttryck. Projekten genomförs företrädesvis tillsammans med extern

partner.

Projektet skall vara behovsbaserat med fokus på användaren. Analys, idéer och förslag skall utgå från ett

helhetsperspektiv och med hållbar utveckling som en given förutsättning. Förslag skall utgå ifrån och beakta

sammanhang och samtid/framtid

Avstämning av projekten med kursansvarig/ handledare och eventuell partner följer designprocessens faser:

projektformulering och -planering > research som utmynnar i nulägesanalys/framtida möjligheter > förslag

presenterade i text och bild för diskussion > genomgång, justeringar och beslut om fortsättning>

implementering genom workshop och/eller styrdokument, visions-eller konceptstudie. Projektet skall

dokumenteras under arbetet och presenteras med reflektioner ur såväl management-, marknads- och

designperspektiv.

 

5. Mål
Efter avslutad kurs skall studenten: 

 

Kunskap och förståelse 

 

Kunna strukturera, prioritera och integrera information för implementering i ett projekt för tjänste-

och/eller produktutveckling 

Kunna beskriva projektplanering i praktiken och i samverkan med andra 

Kunna redogöra för sambandet mellan affärststrategi och designutveckling i presenterat förslag 

 

Färdighet och förmåga

Visa prov på förmåga att generera och tillföra nya synsätt i mötet med andra kompetensområden 

Ha utvecklat sin förmåga att analysera ett problem inom ämnesområdet utifrån ett användarperspektiv 

Visa prov på förmåga att samarbeta med representanter för andra kompetensområden för att tillsammans

generera ny kunskap 

Kunna argumentera för projektets resultat utifrån dokumenterad kunskap och egen reflektion 

Visa prov på förmåga att i samverkan med andra kreativt, verbalt, visuellt kommunicera projektets resultat

på ett för mottagaren stimulerande sätt 

 

Värderingsförmåga och förhållningssätt 

Kunna identifiera sin egen kompetens, sin roll i en projektgrupp och sina möjligheter att tryggt utvecklas

yrkesmässigt 

Kunna identifiera sina egna behov av ytterligare kunskap och ta ansvar för sin egen kunskapsutveckling 

 

 

6. Litteratur
se separat dokument

 

7. Former för bedömning
Genomfört arbete bedöms både av representanter från design och företagsekonomi samt eventuell partner. 

Examination sker genom valfritt presentationssätt samt dokumentation i bild och text. För att bli godkänd

skall studenten ha dokumenterad delaktighet i projektet under hela kurstiden samt närvara vid

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

Betyg sätts av kursansvarig lärare i samråd med medverkande handledare.

 

9. Kursvärdering
Kursen utvärderas muntligt i grupp tillsammans med kursansvarig lärare samt individuellt och skriftligt efter

avslutad kurs.

 

10. Övrigt
Undervisningsspråk: engelska och svenska.
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