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Kursens mål
De studerande ska visa kunskap om och förståelse för:
• akademisk och vetenskaplig tradition
• design som praktiskt arbetsområde och som vetenskap
• designprocessen och dess övergripande beståndsdelar och begrepp
• olika typer av designprocesser beroende på område och slutmål
• användarens roll i designprocessen.

 
De studerande ska visa färdighet och förmåga att:
• producera akademiska texter samt föra vetenskapliga diskussioner på en 

grundläggande nivå
• strukturera en designprocess och tillämpa ett processtänkande i en designuppgift
• redogöra för sin designprocess
• utvärdera en design.

De studerande ska visa värderingsförmåga och förhållningssätt till
• design och designerns roll ur ett samhällsperspektiv.

Behörighetskrav
Grundläggande behörighet

Formerna för bedömning av studenternas prestationer
Examination sker genom deltagande i seminarier, enskilda inlämningsuppgifter samt 
gruppuppgifter.

Kursens innehåll
Kursen syftar till att ge studenten en god introduktion till begreppet "design" utifrån både ett 
praktiskt och teoretiskt perpektiv. Kursen varvar teoretiska moment med praktiska övningar 
vars mål är att hjälpa studenten förstå begreppet design och vikten av en designprocess.

Övriga föreskrifter
Betygskala: Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd
Undervisningsspråk: Svenska
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Generella regler för examination vid Högskolan Väst finns på www.hv.se.

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.

Överlappar annan kurs
Denna kurs har vissa inslag gemensamt med kursen ADB101, Användarorienterad 
designmetodik 7,5 hp, omfattning 2 hp. Kursen är dock inte en ersättning utan en ny kurs på 
en ny plats i utblidningsplanen. De bitar som är liknande är genomgång av designprocess och 
designs roll, reflektera kring den egna designprocessen.

Nivå
Grundnivå

Successiv fördjupning
G1N  - grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Huvudområde(n)
Informatik
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