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KURSENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL:
Kursen är kopplad till LIA-kursen Projekt – projektledning inom inredningsbranschen, 40 p. Här
ingår process- och produktanalys, samt rapportskrivning där den studerande analyserar den egna
processen i förhållande till utbildningsinnehåll och till genomfört inredningsprojekt, allt från
process i alla led till färdig produkt. Examensarbetet ger den studerande möjlighet att nå ett
helhetsgrepp vad det gäller förståelsen för produktionskedjan inom ett inredningsuppdrag och
sätta detta i förhållande till bl.a. material, ekonomi, tidsram och miljö.

KURSENS MÅL:
Efter genomförd kurs ska den studerande:
- Kunna samt förstå vikten av att reflektera över dels den egna processen gentemot den färdiga
produkten och dels mot kundens önskemål.
- Kunna samt förstå vikten av att ständigt utvärdera inredningsdesign och inredningsprodukter
gentemot en
produktions- och affärsprocess och mot hållbar utveckling inom inredningsbranschen.
- Kunna och fått förståelse för hur man självständigt genomför och presenterar ett
inredningsprojekt.
- Kunna värdera samt fått en fördjupad förståelse för hur utbildningens kursinnehåll hänger
samman och på så sätt skapat sig en helhet som speglar den blivande yrkeskompetensen.
- Förstå hur en vetenskaplig studie byggs upp med syfte, metod och resultat.
- Kunna utföra ett examensarbete enligt de krav på utformning som meddelats den studerande
vid kursstart.
- Kunna i ord och bild dokumentera och presentera processen och resultatet.

UNDERVISNINGSFORM:
I god tid före samt vid kursens start får den studerande information och handledning angående
vilka krav som ställs på ett examensarbete. Därefter väljer den studerande ämnesområde och
beskriver arbetet i en planeringsrapport. Planeringsrapporten lämnas till handledaren för
synpunkter och den studerande gör därefter eventuella korrigeringar innan arbetet påbörjas.
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KURSLITTERATUR:
PDF – Mall för rapport; hur en vetenskaplig studie byggs upp med syfte, metod och resultat

FORMER FÖR KUNSKAPSKONTROLL:
Examensarbetet redovisas av den studerande i presentationsform och detta tillsammans med den
skriftliga rapporten utifrån given mall; syfte, metod, resultat, bedöms av en examinator.
BETYGSSKALA OCH PRINCIPER FÖR BETYGSSÄTTNING:
Betyg sätts i form av Icke godkänt (IG), Godkänt (G) eller Väl godkänt (VG).

Icke godkänt (IG) - Den studerande har fullföljt kursen men inte nått alla mål för kursen.

KRAV FÖR BETYG: Godkänd (G) – Den studerande har nått samtliga mål för kursen.

KRAV FÖR BETYG: Väl Godkänd (VG) – Den studerande har nått samtliga mål för kursen.
Den studerande ska också visa förmåga att förstå och utveckla de teoretiska resonemang som
examensarbetet bygger på, visa förmåga att diskutera och dra slutsatser av examensarbetets
resultat samt i presentationsform visa en fördjupad helhetsbild över examensarbetets process
och resultat.
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