
MF1014 Design och produkt-
framtagning C 9,0 hp
Design and Product Realization C

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Fastställande
Kursplan för MF1014 gäller från och med HT08

Betygsskala
A, B, C, D, E, FX, F

Utbildningsnivå
Grundnivå

Huvudområden
Teknik

Särskild behörighet
Design och produktframtagning A och B.

Obligatorisk   fr
BMT(P3), EGI(P3), FMT(P3), FOT(P3), HLF(P3), IDE(P3), IEO(P3), ILE(P3), INP(P3), 
INPE ENG(P3), IPU(P3), LJV(P3), LKR(P3), MEK(P3), MKN(P3), MSY(P3), MTK(P3), P3

Undervisningsspråk
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Undervisningsspråk anges i kurstillfällesinformationen i kurs- och programkatalogen.

Lärandemål
Kursens övergripande mål är att ge grundläggande kunskap om utveckling och tillverkning 
av attraktiva produkter.

Efter fullföljd kurs ska du kunna: 

 • generera förslag på lösningar till tekniska problem,
 • jämföra och värdera olika lösningar till tekniska problem,
 • föreslå lösningar som gör en produkt särskilt attraktiv och förklara hur olika egenskaper 

hos en produkt påverkar användare/kund,
 • föreslå och illustrera yttre former på en produkt,
 • genomföra en enklare projektplanering,
 • beskriva ett strukturerar arbetssätt i produktframtagning,
 • tillämpa någon/några metoder för stöd i produktframtagning.

Kursinnehåll
Kursen kommer att innehålla ett antal föreläsningar och övningar som anpassas till projek-
tarbetet i kursen. Vissa aspekter med avseende på funktionsbärare, produktion eller indus-
triell formgivning kommer att tas upp. Vidare kommer kursen att innehålla undervisning i 
projektplanering, strukturerat arbetssätt och stödmetoder för att belysa särskilda aspekter 
eller stötta särskilda moment i produktframtagningsarbete. 

Studenterna kommer att delas i grupper om 4-5 personer. Grupperna kommer att ges ett 
uppdrag som redovisas i slutet av kursen. Examinationen består till stor del av detta projekt 
samt ett litteraturseminarium.

Kursupplägg
Period 1, 2
Föreläsningar 16h
Övningar 24h
Projektarbete 20 h Workshop

Kurslitteratur
Anges vid kursstart.

Examination
 • PRO2 - Projekt, 6,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F 
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 • ÖVN2 - Övningsuppgifter, 3,0 hp, betygsskala: P, F 
Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till stu-
denter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med 
dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning. 

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg
Övningsuppgifter (ÖVN2; 3 hp)
Projekt (PRO2; 6 hp)

Etiskt förhållningssätt
 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som 

använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela 

lösningen.
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