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Kursens mål
De studerande ska visa kunskap om och förståelse för
• vad användarorienterade designprocesser innebär
• designprocessen av IT artefakter och medieproduktioner ur ett 

användningsperspektiv på en fördjupad nivå
• det utbud av tekniker och metoder som kan användas inom designprocessen
• designprocessens komplexitet
• begreppet designförmåga och vad det innebär

De studerande ska visa färdighet och förmåga att
• designa sin egen designprocess
• använda flertalet tekniker och metoder som används inom användarorienterad 

design
• utföra ett konkret designarbete användarorienterat
• reflektera över sin designprocess

De studerande ska visa värderingsförmåga och förhållningssätt att
• visa ett reflektivt förhållningssätt till designprocessen
• göra rimliga bedömningar i val av metod och teknik inom designprocessen
• uppvisa ett användarorienterat förhållningssätt till design
• göra etiska och estetiska värderingar i designarbetet
• reflektera över sin egen och andras designförmåga

Behörighetskrav
Fullgjorda kursfodringar om 22,5 högskolepoäng i medieinformatik innefattande kurserna 
WDA101 Webbdesign 15 hp och MIA101 Medieinformatik 7,5 hp alternativt SAA101 
Systemering med användarfokus 7,5 hp och IMA070 Introduktion till medieinformatik 5p 
eller motsvarande.

Formerna för bedömning av studenternas prestationer
Examination på kursen består av hemtentamen (delkurs 1) samt projektarbete med skriftlig 
och muntlig redovisning (delkurs 2).

Övriga föreskrifter
Betygskala: Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd
Undervisningsspråk: Svenska
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Om den studerande har ett beslut/rekommendation om särskilt pedagogiskt stöd på grund av 
funktionsnedsättning har examinator rätt att examinera den studerande i en anpassad 
examinationsform.

Nivå
Grundnivå

Successiv fördjupning
G1F  - grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Huvudområde(n)
Informatik
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