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Produktutveckling I, 7,5 hp
Design and Product Development I, 7,5 HE credits
____________________________________________________________________________

Beslutad: 2016-05-27
Beslutande: Institutionen för Ingenjörsvetenskap
Gäller från: H16
____________________________________________________________________________

Kursens mål
Studenten skall visa på goda teoretiska och praktiska kunskaper om verktyg och metoder 
inom områden som är väsentliga för att kunna bedriva strukturerad produktutveckling från 
idé/problem till konceptuella lösningar.
Kunskap och förståelse:
Efter genomgångenkurs skall studenten:
• visa kunskap om, och förståelse för, förutsättningarna för strukturerad systematisk 

produktutveckling.
• visa kunskap om olika typer av processer och filosofier för produktutveckling (t.ex. 

agil produktutveckling, lean produktutveckling, spiralmodellen).
• visa kunskap om, och förståelse för, ingenjörens ansvar i förhållande till lagar och 

förordningar.
• visa kunskap om produktutvecklingsverktyg som möjliggör strukturerad 

produktutveckling.
• visa kunskap om, och förståelse för, de grundläggande förutsättningarna för hållbar 

utveckling inom produktutveckling.
 Färdighet och förmåga:
Efter genomgångenkurs skall studenten:
• visa färdighet och förmåga att använda produktutvecklingsverktyg som möjliggör 

strukturerad konceptutveckling.
• visa färdighet och förmåga att initiera, planera och genomföra ett strukturerat 

konceptutvecklingsprojekt.
• visa färdighet och förmåga att i grupp arbeta med ett konceptutvecklingsprojekt.
• visa färdighet och förmåga att självständigt identifiera behovet ny kunskap och att 

söka efter denna i externa källor samt att kritiskt granska dessa.
• visa färdighet och förmåga att presentera ett utvecklingsprojekt skriftligt och 

muntligt.
• visa förmåga att kritiskt granska erhållna resultat i relation till utfört projekt.

Värderingsförmåga och förhållningssätt:
Efter genomgångenkurs skall studenten:
• visa förmåga att göra bedömningar med hänsyn till relevanta samhälleliga och etiska 

aspekter.

Behörighetskrav
Grundläggande behörighet samt godkänt resultat från följande kurs/kurser:
MEB300-Mekanik, fortsättningskurs och
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 HFB300-Hållfasthetslära, fortsättningsnivå och
 TVB300-Tillverkningsteknik och
 RTK200-Ritteknik och CAD och
 MTK200-Materialteknik och
 HUV101-Hållbar utveckling och
 KNT200-Konstruktionsteknik och
 IEK100-Industriell ekonomi och kvalitetsutveckling eller motsvarande.

Formerna för bedömning av studenternas prestationer
Skriftlig individuell salstentamen samt muntlig individuell tentamen. Projektarbete i grupp 
som redovisas individuellt, såväl skriftligt som muntligt och genom aktivt deltagande i 
projektarbete. Tidplan för samtliga bedömningsmoment för ordinarie examination samt för 
omprövning fastställs skriftligt av examinator och delges studenterna genom KursPM.

Övriga föreskrifter
Betygskala: Underkänd, 3, 4 och 5
Undervisningsspråk: Engelska

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.

Nivå
Grundnivå

Successiv fördjupning
G2F  - grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Huvudområde(n)
Maskinteknik
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