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DESIGNMETODIK IDEA75
Design Methodology

Antal högskolepoäng: 5. Betygskala: TH. Nivå: G1 (Grundnivå). Undervisningsspråk:
Kursen kan komma att ges på engelska. Överlappar följande kurs/kurser: IDEA40 och
IDEA40. Obligatorisk för: MD3. Kursansvarig: Professor Claus-Christian Eckhardt,
claus.eckhardt@design.lth.se, Industridesign. Kan ställas in: Vid mindre än 10 anmälda.
Prestationsbedömning: Läraren ger betyg efter avslutad kurs. Godkänt resultat värderas
på en skala från 3-5, där 3 motsvarar betyget godkänd. För att få betyget 3 krävs att
samtliga övningar inom kursen är godkända. Gradering av betyget baseras på studentens
närvaro, grad av medverkan, hur studenten genomför kursens olika övningar,
utvecklingen av den metodiska kompetensen, studentens slutresultat, slutpresentation och
rapport. Övrigt: Utöver föreläsningar i teori bygger kursen på att studenten under
handledning genomför övningar i syfte att tillgodogöra sig kunskap om metoderna.
Övningarna avslutas med muntlig redovisning, analys och kritik, - individuellt eller i
grupp. Slutprojektet redovisas både muntligt och skriftligt. Hemsida:
http://www.ide.lth.se.

Syfte
Att kunna förstå och använda sig av grunderna i utvalda metoder som används inom
industridesignyrket.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Efter avslutad kurs ska studenten genom att ha använt sig av metoder som täcker den
yrkesmässigt utförda designprocessen, kunna förstå strukturen och komplexiteten i en
designprocess. En rapport över det egna arbetet i kursen ska produceras. Formen för
rapporten beslutas av ansvarig lärare.

Innehåll
Kursen inleds med en introduktionsföreläsning, som syftar till att ge en överblick av de
metoder som används för att analysera och strukturera arbetet i en designprocess. Det
teoretiska och metodologiska synsättet tillämpas i praktiska övningar. För att ge
studenterna redskap att kunna påbörja en designprocess kommer de att undervisas,
genom föreläsning och övning, i metoder för problemlösning och olika sätt att planera

http://www.ide.lth.se


och genomföra ett designuppdrag. Syftet är att via designprocessens metoder och kreativa
tekniker kunna utveckla en lösning på ett initialt problem. Tidigare förvärvade
färdigheter, så som skissteknik, datorstödd bildframställning och modellframtagning
kommer att införlivas i kursen, jämsides med marknadsföringsaspekter, brukarkunskap,
målgruppdefiniering och övning av kommunikations- och presentationsfärdigheter.

Litteratur
Obligatorisk litteratur:
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Carlsson Bokförlag, ISBN 9172033916
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