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Allmänt 
I denna modul introduceras studenten till olika material och tillverkningsmetoder, samt till hur 
material och tillverkningsmetoder relaterar till varandra. Med utgångspunkt i en problemformulering 
och ett utforskande av material och tillverkningstekniker arbetar studenten iterativt med prototyper, 
initialt med enkla skissprototyper och avslutningsvis med ett produktförslag i form av en förfinad 
prototyp med fokus på form, ytmaterial och -struktur som kommunikationsmedel. Studenten 
introduceras till Color Material Finish (CMF) Design. Studenten ska på ett reflekterande sätt kunna 
resonera kring möjliga sätt att tillverka sitt slutförslag i seriell produktion. I modulen tränas studenten 
i att framställa och kommunicera produktionsunderlag.  

Integrerat i modulen sker en introduktion till 3D-printning. I början av modulen sker en 
studieresa ut till olika producenter i södra Sverige för att studenterna ska få en bättre förståelse för 
hur olika produktionstekniker går till.  

 
Uppgift 
Uppgiften studenterna kommer att arbeta med är att designa belysning. Belysningen ska bestå av 
minst två olika sammansatta delar, utöver ljuskällan / ljuskällorna. 
1.Välj vilken typ av belysning - allmänbelysning, accentbelysning eller arbetsbelysning, se beskrivning 
nedan. 
2. Välj minst två av dessa produktionstekniker för att producera belysningen; sandgjutning (metall), 
pressgjutning (metall), formsprutning (plast), formblåsning (plast), djupdragning (metall), 
vakuumformning (plast), basning (trä), extrudering (plast eller aluminum), CNC-fräsning (trä, metall, 
plast), rotationsgjutning Klicka på orden för att komma till sidor med beskrivningar av teknikerna. 
ÖVERKURS (ej krav): Välj mer avancerade produktionstekniker: flerskotts formsprutning, gasinjicerad 
formsprutning,  
3. Välj material - trä, plast, metall, glas etc. 
4. Gör prototyper där storlek och proportioner framgår. Minst en del ska vara 3D-printad . 
5. Gör 3D-modell där form, storlek och proportioner, samt val av produktionsteknik framgår 
6. Gör 3D-renderingar som visar val av material och ytstruktur 
7. Gör ritningar där relevanta mått och materialval framgår 
ÖVERKURS (ej krav): Gör en 3D-renderad sprängskiss av din 3D-modell. 
 

https://www.manufacturingguide.com/sv/sandgjutning
https://www.manufacturingguide.com/sv/pressgjutning
https://www.manufacturingguide.com/sv/formsprutning
https://www.manufacturingguide.com/sv/sekventiell-formblasning
https://www.manufacturingguide.com/sv/djupdragning
https://www.manufacturingguide.com/sv/vakuumformning
https://sv.wikipedia.org/wiki/Basning
https://sv.wikipedia.org/wiki/Extrudering
https://www.manufacturingguide.com/sv/cnc-frasning
https://www.manufacturingguide.com/sv/rotationsgjutning
https://www.manufacturingguide.com/sv/flerskotts-formsprutning
https://www.manufacturingguide.com/sv/gasinjicerad-formsprutning
https://www.manufacturingguide.com/sv/gasinjicerad-formsprutning


Allmänbelysning är det ljus vi ersätter naturligt dagsljus med, dagsljuset är det ljusinsläpp som 
kommer in i hemmet genom fönster under dagen. För att ersätta dagsljuset använder vi spotlights, 
taklampor, stående golvlampor etc.  
 
Accentbelysning eller punktbelysning är ofta svagt och diskret och skapar stämning genom att 
framhäva något speciellt föremål. Den tar sig ofta form i dimmers, levande ljus eller ljusslingor.  
 
Arbetsbelysning är till för att belysa praktiska saker såsom badrumsspegeln, läslampa vid sängen eller 
skrivbordet. Armen på dessa lampor är ofta ledade så att vi kan rikta dem. 
 
Lärandemål 
Efter avslutad modul ska den studerande visa förmåga att:  
- redogöra för material och tillverkningsmetoder samt reflektera kritiskt kring dessa ur ett 
miljömässigt hållbart perspektiv  
- genom designförslag visa förståelse för CMF-design 
- framställa prototyper med fokus på ytmaterial och -struktur,  
- framställa produktionsunderlag på ett grundläggande sätt  
- skapa 3d-modeller med fokus på att dessa ska kunna 3D-printas 
 

Betygskriterier 

För betyget godkänt ska studenten göra detta; 

• visa att hen har använt metoder och arbetssätt som har varit lämpliga för projektet och kunna 

argumentera för valet av dessa, 

• Presentera en fysisk prototyp där tänkta produktionstekniker och CMF framgår och där minst ett 

parti är 3D-printat. 

• reflektera kring designförslaget ur ett hållbarhetsperspektiv 

• föra ett artikulerat resonemang kring designförslagens gestaltning i relation till material och 

produktionstekniker, 

• Presentera måttritning, sprängskiss och rendering på designförslaget 

• aktivt delta i lektioner, handledning, presentationer och aktiviteter under kursens gång, 

 
Kurslitteratur och övriga läromedel 
Kommer att presenteras i samband med modulstart måndag vecka 38 

 

Schema 
Se Canvasschemat för IDK116 Modul 3: Projekt med fokus på material, prototyp och produktion 
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