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PERCEPTION Färg – Ljus – Rum 
Perceptionen ger oss information om omvärlden och hjälper oss att förstå den. På en mängd olika 

sätt växelverkar syn, hörsel, lukt och känsel aktivt med omgivningen i en ständigt pågående 

kognitionsprocess. När det gäller färg så är vi disponerade för att uppfatta runt en miljon 

färgnyanser – och vi utvecklar ofta ett känslomässigt laddat förhållande till åtminstone några av 

dem! Färgen och ljuset formar vår föreställning om rummet och är närmast omöjliga att skilja ut 

från varandra då de befinner sig i ett konstant samspel. Tillsammans bildar de ett interdisciplinärt 

kunskapsområde inom ämnen som fysik, teknik, psykologi och filosofi. Färg, ljus och rum är de 

grundparametrar vi använder oss av för all visuell gestaltning inom konst- och designområdet. 

Genom en inblick i detta breda ämnesområde ger kursen i Färg – ljus – rum en ökad medvetenhet om 

färgens och ljusets betydelse och deras rumsliga samverkan. Vi tar upp grundläggande färg och 

ljusbegrepp, gör praktiska övningar med färgblandning och bekantar oss med olika färgsystem. 

  

Betygskriterier: 
redovisat ateljéarbete samt närvaro vid föreläsningar, seminarier, genomgångar och schemalagd tid 
för handledning. 
  
Lärandemål 
Efter avslutad modul ska den studerande visa förmåga att: 
- redogöra för grundläggande begrepp relevanta för att beskriva ljus, färg och rum 
- redogöra för hur färg, ljus och rumsvolym gemensamt inverkar på den rumsliga upplevelsen 
- kunna redogöra för grundläggande parametrar inom visuell gestaltning 
  
Schema 
Vecka 1 (49) 
Måndag 4 dec: Vårt seende, föredrag och experiment, 9-12,  

DKK historia 13-16 
Tisdag 5 dec: Ljus och dess förhållande till färg, föredrag och experiment 9-12,  

Verkstad 13-16 
Onsdag 6 dec: Färgkemi, Tikkurilla, Textilgatan 31, 4tr. 9-12, Verkstad 13-16 



Torsdag 7 dec: Färgsystem och kollektioner, 9-12,  
NCS Igeldammsgatan 30, 13-16 

Fredag 8 dec: Färgpsykologi, 9-12,  
Uppstart eget arbete, 13-16 
 

Vecka 2 (50) 
Måndag-onsd. Eget projektarbete 
Torsdag: Redovisning av eget projektarbete 
Fredag: Interest groups, 9-12 
 Kroki, 13-16  
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