
 

H19 IDK115 Industridesign med fokus på gestaltningsverktyg 

Modul 5 introduktion till konstnärlig gestaltning 

Modulansvarig lärare: Cheryl Akner‐Koler, Professor i teoretisk och tillämpad estetik      

Allmänt 

Kursen introducerar grundläggande 3D‐form och rumsliga principer; estetiska abstraktioner. Teori och 
praktik är sammanvävda under kursen, där alla begrepp, teoretiska modeller och principer tillämpas i 
3D skissmodeller. Teorin utgår från en skulptural och arkitektonisk grund, som prioriterar inre struktur 
och rörelse av form och rum. 

Betygskriterier 

För ett godkänt resultat krävs att studenten deltar aktivt vid redovisningar, samtal och möten med 
involverade lärare, samt att studenten levererar det som erfordras vid mindre redovisningar, såväl 
som vid slutredovisningen. Studenten ska vara självständig och aktiv i framställandet av det egna 
presenterade förslaget, samt  reflektera  kring  arbetsprocessen,  för val och ståndpunkter och 
slutsatser av resultatet. 

Lärandemål 

Efter avslutad modul ska den studerande visa förmåga att: 

- medvetet skapa gestaltningar utifrån ett specifikt estetiskt skulpturalt förhållningssätt 

- på ett grundläggande sätt med stöd av formterminologi beskriva, analysera och tolka form samt 

konstruktivt och kritiskt, reflektera över sitt eget och andras konstnärliga gestaltande  

Kursens uppläggning och undervisningsformer 

• Dagliga föreläsningar om olika estetiska principer, begrepp och modeller. Kursen bygger på ett 
praktiskt/ teoretisk program som tränar 3D estetisk gestaltning genom tillämpning av en 
teorettisk ram uppdelad i fyra huvudkategorier:  Element och egenskaper, II. Rörelse & 
Krafter, III. Relationer, IV. Organisation; v.g. se Referens litteraturen:  Three Dimensional 
Visual Analsysis (1994) / Form & Formlessness, p 95‐165 Akner‐Koler, 2007. 

• En konsekvent terminologi presenteras med direkt koppling till 3D estetisk upplevelse. 

Termerna är dels abstrakta för att förklara fenomen på olika nivåer av komplexitet, och dels konkreta, 
eftersom de kan läras genom att skapa 3D modeller och studera dem empiriskt. 

Viktiga moment 

• I kursen översätta studenten estetiska begrepp från engelska till svenska, samt att utveckla ett 
vardagsspråk som förklarar termerna i sitt sammanhang. 

• Utveckla hantverk i lera och video dokumentera en arbetsmoment. 



• 3D Gestaltningsprocessen är en central del av kursen. Även de enklaste form‐och rums‐
övningar ska gestaltas. En gestalt innebär att delar och helhet står i ömsesidigt beroende till 
varandra. Kärnan till gestaltens 3D komposition utgörs av formens egenskaper och inre rörelse 
& krafter, och hur dessa påverkar rummet. 

• Att utveckla förmågan att ta och ge konstruktiv kritik inom estetik. Eftersom industridesigners 
är ytterst ansvariga för produktens 3D estetiska egenskaper och uttryck är det viktigt att 
urskilja och ta ställning till estetiska kvaliteter samt att formulera sitt  ställningstagande till 
eget och andras arbeta genom en tydlig kritik och konstruktiva förslag till utveckling. 

• Att tränas i co-creation.   

Inlämningskrav  

• Examinations former pågår kontinuerligt. Alla övningar avslutas med gemensam genomgång, 
vilka studenterna driver tillsammans med lärare som stöd. 

• Ladda upp dina reflektioner kopplade till ditt och klassens arbeta med teorin kopplat till 
praktik. Visa flera exempel av utvalda estetiska principer, begrepp och visualiserings modeller. 
Översätta från engelska till svenska begrepp med egna ord arbeta 4‐6 sidor. (exempel visas på 
intro. föreläsningen) (in-skannade foto av din journal fungera)    

• Ladda upp en video dokumentation, av 1 utvald arbetsmoment in lera som du behärska. 
• Ladda upp kortfilm om din rörelse av  “Core movement ” 
• Ladda upp en 2 sidor med bild sekvens och text  vilket förklara din “Core movement” (se mall) 
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Haptic Definition vilket berör perception: https://simplicable.com/new/haptic-
perception   https://www.lexico.com/en/definition/haptic   

HAPTICA research project project leader Cheryl _Akner Koler :  

https://konstfack.instructure.com/api/v1/canvadoc_session?blob=%7B%22moderated_grading_whitelist%22:null,%22enable_annotations%22:null,%22enrollment_type%22:null,%22anonymous_instructor_annotations%22:null,%22submission_id%22:null,%22user_id%22:121520000000000131,%22attachment_id%22:25959,%22type%22:%22canvadoc%22%7D&hmac=e6b818c7e5790768ef84f8f2dac0a23b1b5ed4c5
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