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Kursens mål
De studerande ska visa kunskap om och förståelse för:
• olika perspektiv på hållbar utveckling ur ett designperspektiv
• designprocessens komplexitet vid utvecklingsprojekt med fokus på hållbarhet

 
De studerande ska visa färdighet och förmåga att:
• tillämpa teorier och metoder inom interaktionsdesign i ett praktiskt 

utvecklingsprojekt med fokus på hållbar design
• planera och genomföra ett självständigt design- och utvecklingsarbete under 

handledning
• använda de digitala medier som uppgiften kräver
• leverera en för uppgiften tillräckligt färdig produkt inom givna tidsramar och under 

givna förutsättningar
 
De studerande ska visa värderingsförmåga och förhållningssätt att:
• reflektera över egna styrkor och svagheter som designer
• reflektera över projektresultat ur ett hållbarhetsperspektiv

Behörighetskrav
Grundläggande behörighet samt godkänt resultat från följande kurs/kurser:
DKP200-Kommunikation och public relations i digitala medier eller motsvarande.

Formerna för bedömning av studenternas prestationer
Reflektionsdokument löpande, större enskilt författad slutrapport. Skriftlig och muntlig 
redovisning. Aktivt och initierat deltagande vid redovisningstillfällen.

Kursens innehåll
Workshops och föreläsningar med hållbarhet, design och användare i fokus.
Workshops och föreläsningar med teman hållbarhetsmålen och hållbara design.
Arbete i grupper med konkreta projekt där innovation och hållbarhet kombineras och 
motiveras. Löpande tematiska framstegsredovisningar och slutredovisning av resultatet.
Teman för redovisningar; projektadministration, idégenerering, hållbar design
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Övriga föreskrifter
Betygskala: Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd
Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs på svenska.

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
DMH200

Nivå
Grundnivå

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

Huvudområde(n)
Informatik
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