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Mål
Efter genomgången kurs förväntas studenten ha förmåga att:
l

l
l

l

l

redogöra för grundläggande begrepp, teorier och processer inom ämnesområdet
teknik och design
identifiera och tillämpa teknik och designprocessens olika faser
kunna planera och genomföra ett projektarbete med relevans utifrån
designprocessen
redogöra för hur man i undervisningen kan koppla teknikmoment till genus och
hållbar utveckling i aktuella och historiska sammanhang
utifrån nationella och lokala styrdokument beskriva och reflektera över olika
didaktiska val.

Innehåll
Kursen behandlar designmetodikens grunder, hur designarbetet planeras och genomförs
i sina olika faser och där funktionsanalys utgör en central del av arbetsgången.
Designprocessens olika moment tydliggörs. En viktig del av kursen handlar om att
analysera de värderingar och andra faktorer som öppet, eller dolt, påverkar
utformningen av en teknisk produkt eller ett system.
Genom praktiskt inriktade projekt ges möjlighet att pröva och reflektera över den
kunskapsprocess och de olika överväganden som tillsammans utgör designarbetet i
utvecklandet av ny teknik.

Designprocessens olika moment tydliggörs. En viktig del av kursen handlar om att
analysera de värderingar och andra faktorer som öppet, eller dolt, påverkar
utformningen av en teknisk produkt eller ett system.
Genom praktiskt inriktade projekt ges möjlighet att pröva och reflektera över den
kunskapsprocess och de olika överväganden som tillsammans utgör designarbetet i
utvecklandet av ny teknik.
Lokala och nationella styrdokument utgör viktiga källor i studierna. Teknikämnets
didaktik samt bearbetning av aktuella styrdokument präglar hela kursarbetet.

Undervisningsformer
Kursen läses på distans via Internet. De studerande förväntas arbeta både självständigt
och i grupp. Inför kursens olika avsnitt presenterar kursledaren/läraren preciserade
läsanvisningar, studieuppgifter och redovisningsmodeller. Redovisningen av
arbetsuppgifter kan göras kollektivt i basgruppskonferenser och kommenteras av
kursledaren/läraren. Arbetsuppgifter kan också vara individuella.
Närvaro vid examinationstillfällen och seminarier är obligatorisk.

Examinationsformer
Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.
På begäran kan den studerande få sitt betyg översatt enligt ECTSskalan. En sådan
begäran skall ha inkommit till examinator före betygssättningen.
Examination sker genom muntliga och/eller skriftliga prov och/eller redovisning av
obligatoriska uppgifter samt genom deltagande i seminarier via webbaserat
konferenssystem. Den huvudsakliga formen för examination bestäms vid kursstart. För
studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas förnyad prövning i
nära anslutning till ordinarie prov.

Kursvärdering
I samband med kursavslutningen genomförs en kursvärdering enligt universitetets
riktlinjer. Resultatet av kursvärderingen arkiveras på institutionen.

Övrigt
Efter avslutad utbildning erhåller den studerande ett examensbevis efter ansökan hos
Studentcentrums examensenhet.
Efter avslutad kurs kan den studerande i första hand själv ta ut studieintyg via
universitetets hemsida. I andra hand kan den studerande erhålla ett kursintyg efter
begäran hos institutionssekreteraren.
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