HDK-VALAND - HÖGSKOLAN FÖR KONST OCH
DESIGN

SBMD06

Möbeldesign inriktning trä 1, 18 högskolepoäng

Wood Orientated Furniture Design 1, 18 credits
Grundnivå / First Cycle
Fastställande

Kursplanen är fastställd av Högskolan för design och konsthantverk 2013-06-28 och
senast reviderad 2020-05-19 av HDK - Högskolan för design och konsthantverk. Den
reviderade kursplanen gäller från och med 2020-08-31, höstterminen 2020.
Utbildningsområde: Design 100 %
Ansvarig institution: HDK-Valand - Högskolan för konst och design
Inplacering

Kursen är en programkurs på grundnivå som även kan ges som fristående kurs.
Kursen kan ingå i följande program: 1) Konstnärligt kandidatprogram i möbeldesign
med inriktning trä (K1MDT)
Huvudområde

Fördjupning

-

G1N, Grundnivå, har endast gymnasiala
förkunskapskrav

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet
Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:
Kunskap och förståelse

• identifiera trämaterialets grundläggande egenskaper för konstruktion och
formgivning
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• identifiera de moment som ingår i en designprocess
• visa förståelse för säker hantering av snickerimaskiner
• förklara grundläggande begrepp inom möbeldesign
Färdigheter och förmåga

• lösa grundläggande gestaltningsproblem inom given tidsram
• använda sig av de vanligaste förekommande snickerimaskinerna i verkstaden på ett
säkert sätt
• tillverka en prototyp av egen formgiven möbel inom given tidsram
• redovisa sin arbetsprocess i en visuell presentation
Värderingsförmåga och förhållningssätt

• identifiera och bedöma olika typer av konstruktioner
• bedöma och värdera vilken typ av snickerimaskin som är lämpligast för ett specifikt
ändamål
• reflektera över betydelsen av val av konstruktioner, material och inspirationskällor i
en formgivningsprocess.
Innehåll

Kursen är uppdelad i projekt fördelade över terminen med fokus på material, teknik och
formgivning. I projekten med formgivningsövningar ingår att visuellt presentera en idé
samt att tillverka en prototyp. Projekten består av problembaserade uppgifter där
undervisningen sker i form av handledning, både individuellt och i grupp, samt
gemensamma kritikgenomgångar med muntliga och skriftliga presentationer.
Designbegreppet introduceras och diskuteras och övningar som handlar om att söka
inspiration till sitt designarbete introduceras.
Kursen ger grundläggande kunskap i säker användning av snickerimaskiner i
verkstaden genom praktiska övningar och teori. Därefter ges ett så kallat körkort för de
maskiner studenten har tillåtelse att använda. I kursen ingår även rutiner för
materialanvändning och skötsel av verkstaden med tillhörande lokaler. Kursen ger även
viss introduktion till andra verkstäder och material.

Former för undervisning

Undervisning sker genom gemensamma introduktioner, seminarier och föreläsningar
samt i handledningstillfällen enskilt och i grupp.
Undervisningsspråk: engelska och svenska
Kursens undervisningsspråk är antingen svenska eller engelska och kan variera
med programtillfället.
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Former för bedömning

Lärandemålen examineras genom:
• muntligt och visuellt presenterade verk
• skrivuppgifter
• muntligt deltagande vid seminarier och presentationer
Kursen examineras genom muntlig och visuell presentation efter varje avslutat projekt.
Skriftlig reflektion om den egna processen och det gestaltande arbetet lämnas in efter ett
av projekten. Underlaget för bedömningen inhämtas under hela kursen genom
gestaltande, skriftliga och muntliga redovisningar.
Om student som underkänts två gånger på samma examinerande moment önskar byte
av examinator inför nästa examinationstillfälle, ska sådan begäran inlämnas skriftligt
till institutionen och bifallas om det inte finns särskilda skäl däremot (HF 6 kap § 22).
Om student fått rekommendation från Göteborgs universitet om särskilt pedagogiskt
stöd kan examinator, i det fall det är förenligt med kursens mål och förutsatt att inte
orimliga resurser krävs, besluta att ge studenten en anpassad examination eller
alternativ examinationsform.
I det fall en kurs har upphört eller genomgått större förändringar ska student garanteras
minst tre examinationstillfällen (inklusive ordinarie examinationstillfälle) under en tid av
minst ett år, dock som längst två år efter det att kursen upphört/förändrats. Vad avser
praktik och verksamhetsförlagd utbildning gäller motsvarande, men med begränsning
till endast ett ytterligare examinationstillfälle.
Betyg

På kursen ges något av betygen Godkänd (G) och Underkänd (U).
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 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
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• Kostnader för studentens egna projekt bekostas av studenten.
• Kostnader för resor och studiebesök kan tillkomma.
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