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Mål
Kursens mål är att ge en introduktion till vetenskapsteoretiska grundbegrepp och
forskningsprocessen samt presentera metoder och modeller för genomförande av
forskningsprojekt av såväl praktisk som teoretisk karaktär, av relevans för industridesign.
Den skall vidare förmedla ett kritiskt förhållningssätt till forskningsinformation. Kursen
skall ge en vision om vad en forskningskarriär inom ämnet industridesign kan innebära
efter avslutad grundutbildning. Den skall dessutom utgöra ett stöd både för det
kommande examensarbetet och för industridesignerns yrkesverksamhet.

Innehåll
Industridesign presenteras som ett växande forskningsområde inom designvetenskaperna
och sätts in i sitt epistemologiska och vetenskapliga sammanhang. Forskningsprocessens
olika steg gås igenom, från problem och formulering av hypotes, via planering och
genomförande av en undersökning till sammanställning och tolkning av resultat.
Introduktion ges till sökning i vetenskapliga databaser, vetenskapligt författarskap och
populärvetenskaplig rapportering,

En forskningsrapport inklusive abstract författas därefter på engelska om ett aktuellt
projekt (grupparbete).

Forskningsmetoder inom industridesignämnets tre huvudområden Management,
Metaegenskaper och Metodik presenteras av forskare inom industridesign. Kvalitativa
undersökningsmetoder ägnas särskild uppmärksamhet i kursen.
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