
Fastställande
Kursplanen är fastställd av Konstnärliga fakultetsnämnden 2009-08-28 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 3.  
Kursen kan ingå i följande program: 1) Masterprogram med inriktning mot Business &
Design (K2BUD)

 
Förkunskapskrav
För tillträde till kursen krävs godkända kurser om minst 50hp från Masterprogrammet i
Business & Design. 

 
Lärandemål
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna: 
  

 
Kunskap och förståelse

HÖGSKOLAN FÖR DESIGN OCH KONSTHANTVERK

KVT666    Verkstadsterminen, 30 högskolepoäng
Project Term, 30 higher education credits
Avancerad nivå / Second Cycle

Huvudområde Fördjupning

- A1F, Avancerad nivå, har kurs/er på
avancerad nivå som förkunskapskrav



•
•

•
•
•

•
•
•

redogöra för hur företag och organisationer kan arbeta strategiskt 
redovisa hur olika designmetoder kan användas i strategiska processer 

 
Färdigheter och förmåga

tillämpa kunskaper som förvärvats under utbildningens gång i ett designprojekt 
kommunicera den egna kompetensen i en projektgrupp 
tillämpa relevanta gestaltnings- och visualiseringsverktyg i förhållande till komplexa
organisatoriska problem 

 
Värderingsförmåga och förhållningssätt

reflektera över sitt eget arbete utifrån ett hållbarhetsperspektiv 
reflektera över sitt arbete och sina erfarenheter i kursen 
värdera sin egen såväl som andras gestaltning och kommunikation av komplexa
organisatoriska problem. 

 
Innehåll
Kursen avser att praktiskt implementera den kunskap studenterna tillförskaffat sig
tidigare i programmet i designprojekt och därigenom skapa förståelse för och kunskap
kring organisationers verklighet i en utvecklingsprocess på strategisk nivå. Kursen ska
ge insikter och praktisk träning i hur ett designperspektiv kan användas i strategiska
processer av såväl designer som icke designer, samt hur designprocesser kan hanteras i
strategiska sammanhang i företag och andra organisationer. 
Kursen erbjuder studenter att inom ramen för tematiska frågeställningar arbeta med fria
projekt för att i nära samarbete med företag och samhällsorganisationer hitta lösningar
för gemensamt identifierade problem. Inom kursens ram skapas konstellationer av såväl
designer som icke designer som gemensamt ska formulera och utforska problem som
berör gränssnittet mellan design, varumärke, marknadskommunikation och strategisk
förändring/innovation. 

 

 
Former för undervisning
Undervisningen sker genom föreläsningar, seminarier, litteraturstudier och praktiskt
arbete enskilt såväl som i grupp. Studenterna arbetar i tvärdisciplinära grupper som
handleds vid schemalagda seminarietillfällen.   
Undervisningsspråk: engelska

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

32/

KVT666    Verkstadsterminen, 30 högskolepoäng / Project Term, 30 higher education credits
Avancerad nivå / Second Cycle



  
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
Kursen utvärderas muntligt i grupp tillsammans med kursansvarig lärare samt
individuellt och skriftligt efter avslutad kurs. 

 
Övrigt
Studenten står själv för materialkostnader och eventuella studieresor.  
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