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Fakultetsstyrelsen för tekniska fakulteten  

Delegationsbeslut 

Närvarande:   

 Ulf Nilsson dekanus 

 Stefan Holmlid föredragande 

 Maria Boberg sekreterare 

   

 

1 Remissvar: Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter 

Dnr LiU-2018-00872 

 

Beslutas att avge remissyttrande på ”Remiss av föreskrifter om ändring i 

Skolverkets föreskrifter”, enligt bifogad handling. 
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Ragnhild Löfgren 

 

 

 

Justeras datum: __________________ 
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Remiss av föreskrifter om ändring i Skolverkets 

föreskrifter (SKOLFS 2011:159) om vad som krävs för 

att en lärares kompetens ska vara relevant för vissa 

ämnen i gymnasieskolan 

Remissen omfattar i sig några triviala ändringar, som är en del av en mer 

omfattande förändring. Yttrandet är i huvudsak strukturerat, i ordning, efter 

ändringsföreskriften för behörighet i yrkesämnen, ändringsföreskriften för 

behörighet i vissa ämnen. Det som hänför sig till konsekvensutredningen ligger 

inbäddat i dessa två delar. 

Ändringsföreskrift för behörighet i yrkesämnen 

Linköping universitet tillstyrker förslaget att Design flyttas från yrkesämnen till 

vissa ämnen. 

Ändringsföreskrift för behörighet i vissa ämnen 

Linköpings universitet tillstyrker förslaget att Design flyttas till vissa ämnen från 

yrkesämnen. 

Linköpings universitet menar att kopplingen mellan ämnena Design och 

Industriell Design inte har behandlats tillräckligt ingående, från ämnenas innehåll 

till deras kopplingar genom behörigheter. Såväl kedjebehörighet som innehållsligt 

är det inte självklart att den ordning som nu föreslås är rimlig och uppnår sina 

syften. Enligt specifikationerna av ämnena Industriell Design och Design ger vid 

handen att behörighetskopplingarna rent kunskapsmässigt inte är tillräckligt 

genomlysta; enligt föreskriften kommer en lärare med behörighet i Industriell 

Design kunna få behörighet i Design, utan tillräckliga kunskaper i ämnet Design. 

Beskrivningarna av de två ämnena ligger idag mycket nära varandra, i termer av 

det övergripande designmässiga förhållningssättet. Det som verkar särskilja 

Industriell Design från Design är tekniskt kunnande kring 3D-modellering. Det som 

verkar skilja Design från Industriell Design är förståelsen för att design inte endast 

handlar om fysiska produkter. Design har genomgått en snabb utveckling, med 

underdiscipliner som interaktionsdesign, informationsdesign, produktdesign, 

tjänstedesign, mfl. Industriell Design omfattar idag också design av industriella 

lösningar där såväl fysisk produkt, interaktionsdesignen samt tjänstedesign ingår. 

Det är därför inte självklart att ämnet kallas för just Industriell Design och att det 

begränsas till starkt fysiskt driven design. Det är inte heller självklart att det finns 
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ett särskilt behov av ett ämne utöver Design, eftersom kunskapsbehovet kring 

fysiska produkter skulle kunna tillgodoses genom kurser. 

I kopplingen av behörigheter mellan Industriell Design och Design blir i 

praktiken skillnaden väldigt liten. För båda ämnena finns alternativet att en har 

behörighet i ämnet Teknik, och att en skall ha 30 högskolepoäng i antingen design 

eller produktutveckling eller industriell design. I praktiken är det inte självklart hur 

dessa skall kunna skiljas åt, baserat på kurser och ämnen på universitet och 

högskolor. Och inte heller vilken kunskaps- och förmågeskillnad det ger givet vilka 

30 högskolepoäng som skall användas för behörighetsprövningen. 

Dessutom, eftersom ämnet Design omfattar ett större kunskapsområde än 

Industriell Design (t.ex kunskap om tjänster och miljöer som designfält, se tabell), 

så verkar det orimligt att en person med behörighet i ämnet Industriell Design 

också har behörighet i ämnet Design utan kompletterande kunskaper. Den 

personen har inte nödvändig kunskap och förmåga, så som ämnena är beskrivna 

idag. Det vore rimligare att en lärare med behörighet i Industriell Design också 

behöver uppvisa 30 högskolepoäng i design eller produktutveckling, för att matcha 

de båda ämnena mot varandra, om båda ämnena skall finnas parallellt. 

 

 Design (D) Industriell Design (ID) 

Syfte syfta till att eleverna utvecklar 

kunskaper om de kreativa och 

problemlösande processer som 

används när nya produkter tas 

fram, gamla återanvänds och 

miljöer och tjänster 

utformas. Vidare ska 

undervisningen ge eleverna 

möjlighet att utveckla förståelse 

av designprocessens olika delar. 

I undervisningen ska eleverna 

ges möjlighet att utveckla 

förståelse av design som en 

metod för att göra livet enklare, 

rikare och mer hållbart ur ett 

samhälleligt och mänskligt 

perspektiv. 

syfta till att eleverna utvecklar 

ingenjörsmässiga förmågor i de 

kreativa och problemlösande 

arbetssätt som används inom 

området. Industriell design är 

en kreativ process där faktorer 

som nytta, funktion, teknik, 

material, miljö, säkerhet, 

ekonomi, ergonomi och estetik 

samverkar. Undervisningen ska 

bidra till att eleverna utvecklar 

kunskaper om hur industriell 

design har påverkat och 

påverkar samhället på olika sätt, 

såväl i vår samtid som 

historiskt.  

Behörighet ID 

Teknik + 30 hp Design/PU 

Bild + 30 hp Design/PU + 30 hp 

Teknik 

 

Teknik + 30 hp Ind Design 

Design + 30 hp Teknik 
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