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Allmänna uppgifter
Huvudområde: Industridesign.
Obligatorisk för: KID3
Undervisningsspråk: Kursen kan komma att ges på engelska

Syfte
Kursens syftar till att studenten lär sig att arbeta med projektet utifrån ett
helhetsperspektiv med en specifik kravställare i åtanke. Studenten förutsätts bilda en
syntes av såväl tidigare förvärvad kunskap som ny kunskap inom kursen.

Vidare, att genomföra ett designprojekt i syfte att praktiserca teoretisk samt konstnärlig
kunskap.

Mål
Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

- med hjälp av tidigare kunskaper om den kreativa processen kunna identifiera och
analysera en bestämd användare i syfte att identifiera behov och att utveckla en tillämpbar
innovativ produkt.

- utveckla en individuell projektbeskrivning och självständigt planera projektet utifrån de
specifika projektbehoven.

- på ett strukturerat sätt samla in och kategorisera relevant information och kunna
analysera informationen.

- visa på en logisk och sammanhängande förståelse av det valda projektområdet.



- identifiera relevanta designmetoder samt tillämpa dessa praktiskt.

- med slutsatser som erhållits genom en tydlig designprocess sträva efter att utveckla nya,
innovativa designkoncept.

- på ett kreativt, organiserat och överskådligt sätt presentera projektet med hjälp av
relevanta verktyg.

-visa prov på kritiskt tänkande och logisk grund för det egna arbetet. Kunna reflektera
över den egna and andras designprocesser.
 

 

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Inom given tidsram utföra ett individuellt designprojekt och behärska användningen av
relevanta metoder i designprocessen (såsom muntlig presentation, skiss,
prototypframtagning, visualisering etc. )

Kursinnehåll
De teoretiska och metodologiska aspekterna kommer att tillämpas på och kombineras
med praktiska övningar, med hjälp av fördjupade designmetoder och kreativa tekniker för
att kunna utveckla en designlösning till det initiala problemet.

Kursens examination
Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: 80% närvaro krävs. Bedömningen grundar sig på en
projektdokumentation samt en muntlig presentation.

Antagningsuppgifter
Begränsat antal platser: Nej

Kurslitteratur
Vilda ideer och djuplodande analys. Om designmetodikens grunder - Jan Landqvist.●

Kontaktinfo och övrigt
Kursansvarig: Per Liljeqvist, Per.Liljeqvist@design.lth.se
Hemsida: http://www.ide.lth.se
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