
 
 

 
 

Design og produktutvikling – 10 studiepoeng 

Undervisingsopplegg: Forelesingar, prosjektoppgåver og presentasjon av gruppearbeid 

Nøkkelinformasjon:  

• Digital undervising via Teams/Zoom. 

• Ti samlingar på 3 timar ein dag per veke (17:00-20:00). 

• Eigenstudie antal timar: 50 timar. 

Samling 1 Samling 2 Samling 3 Samling 4 Samling 5 

Innføring i design 
og produktutvikling  

 - Innføring i 
produktutvikling 
- Produktutviklings-
prosess   
- Læremål  
- Intervju med 
produktutviklar  
- Ulike modellerings-
verktøy   
  

Produktutvikling 
ved hjelp av 3D-
modellering. 
Del 1/3  

- 3D-modellering 
som verktøy  
- Innføring i Inventor 
Professional  
- Oppstart av 
programvare   
- Ulike filtypar  
- Partdesign  
- Navigering og 
interface  

Produktutvikling 
ved hjelp av 3D-
modellering. 
Del 2/3  

- Innføring i Inventor 
Professional   
- Ulike verktøy   
- Visualisering  
- Prosjektoppgåve  
 

Produktutvikling 
ved hjelp av 3D-
modellering. 
Del 3/3  

- Innføring i Inventor 
Professional   
- Opprette teikning  
- Målsetting  
-Konvertering av 
ulike filtypar  
  
 

Produktutvikling 
ved hjelp av 
produksjons-
metodar og 
materialkunnskap  

- 3D-printer   
- CNC- maskiner  
- Formstøyping  
- Kuttemetodar   
- Sammenføying  
-Materialkunnskap  
 
 

Samling 6 Samling 7 Samling 8 Samling 9 Samling 10 

Produktutvikling 
ved hjelp av 
produksjons-
metodar og 
materialkunnskap  

- 3D-printer   
- CNC- maskiner  
- Formstøping  
- Kuttemetoder   
- Sammenføying  
-Materialkunnskap  

Produksjons-
utvikling ved hjelp 
av digitale 
hjelpemidler  

- VR- og AR-
teknologi - 3D-
scanning  
 

Innføring i 
patentering og 
merkevare-
beskyttelse  

- Patentering  
- Ulike 
støtteordningar for 
FoU og andre 
prosjekt 
- Intervju med 
fagekspert   

Innføring i 
prosjektstyring i et 
produktutviklings-
prosjekt  

- Økonomi  
- Markedsføring  
- Ledelse og 
oppfølging  
 

Avslutning  

- Presentasjon av 
prosjekt   
- Oppsummering  
- Tips og råd frå 
produktutviklar   
 

Målgruppe: Tilsette, permitterte og arbeidsledige innan maskin, bygg og elektro. 

Opptakskrav: Kurset er for alle som har fagbrev innan maskin, bygg og elektro. 

Søkjarar som ikkje har fagbrev, kan søkje opptak på grunnlag av realkompetanse, sjå lenke til NOKUT: 

Realkompetansevurdering på fagskolene under kurslista på fagskulen.no 

Meld deg på kurset her 

NB! Vel studiestad Førde 

Kontaktinformasjon: 

 Faglege spørsmål: Kjetil Sunde mob. 456 66 362. 

 Spørsmål om gjennomføring, påmelding o.l.: Soldis Årseth Trippestad mob. 936 30 757.

https://skjema.vlfk.no/opplaering/soknad/fagskolen_bransjeprogram


 

Design og produktutvikling Tema 

10 studiepoeng 
Design og produktutvikling 

Læringsutbyte (LUB) 

Kunnskapar 

Studenten: 

• har forståing for kva produktutvikling og prototyping er  

• har kunnskap om arbeidsprosessar som inngår i dei ulike fasane i eit produktutvikling-prosjekt 

• har forståing for økonomi og arbeidsomfang i frå ide til ferdig produkt 

• har kjennskap til grunnleggande modelleringsteknikkar i 3D-program og ulike visualiseringsteknikkar 

• har kjennskap til ulike produksjonsmetodar som 3D-skanning,3D-printing, laserkutting, CNC-prosessar, 

støyping og andre teknikkar for formgiving av prototypar 

• har kunnskap om ulike arbeidsmetodikkar innanfor produktutvikling 

• har kunnskap om korleis ein kjem i gong med et produktutviklingsprosjekt  

• har kjennskap til patentering og varemerkebeskyttelse  

• har kjennskap ulike tilverkingsprosessar for produksjon av prototypar 

• har kjennskap til bruksområda til VR/AR/MR-teknologi  

• har forståing av kva eit forskings og utviklingsprosjekt er (FoU) 

• har kjennskap til ulike støtteordningar for ulike prosjekt  

Ferdigheiter 

Studenten: 

• kan gjere greie for kva som definerer eit produktutviklingprosjekt  

• kan gjere greie for dei ulike stadia i eit produktutviklingprosjekt 

Generell kompetanse 

Studenten: 

• kan vurdere kva for oppgåver og aktivitetar som finnast og skal gjerast i dei ulike stadia i eit 

produktutvikling og prototype prosjekt 

Læringsaktivitetar 

• Nettsamlingar i videokonferanse (Teams-plattform). 

• Gruppearbeid under nettsamlingane. 

• Jobbing med prosjektoppgåve. 

• Eigenstudium og lesing av fagstoff som blir lagt ut på Teams. 

Fagressurser 

Lærebøker: Prototyping and modelmaking for product design, ISBN: 13:9781786275110  

Anna fagstoff: Anna fagstoff, Teams 

Arbeidskrav 

Prosjektoppgåve og innleveringar 

Vurdering 

Mappevurdering av arbeidsmappe med innleveringar og prosjektoppgåve 

Eksamen 

• Mappevurdering av innleveringar og prosjektoppgåve. 

• Vurdering: Godkjent / ikke godkjent av faglærer og intern sensor.  

 


