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Allmänt 
Kursen syftar till att ge studenten verktyg för att kunna göra digitala renderingar av hög kvalitet i 
avseende till materialitet och ljus. Samt att utveckla förståelse för visualiseringens roll, möjligheter 
och begränsningar inom fältet för möbelformgivning och inredningsarkitektur i förhållande till 
samtidens visuella era.  
 
Vi studerar bildreferenser och diskuterar visualisering som pedagogiskt verktyg samt skillnaden 
mellan kreativt innehåll och kreativ visualisering och hur de förhåller sig till varandra. Studenterna 
uppmanas att kontextualisera och planera sitt bildskapande med avseende på t.ex. komposition, stil, 
färgsättning och atmosfärför att hitta ett personligt bildspråk.  

Kursen är tre veckor lång och består av tre moment, ett moment per vecka.  

Första veckan skapar studenterna kreativt innehåll. En interiör byggs upp i SketchUp  som underlag 
för visualiseringsarbetet. 

Andra veckan går vi igenom V-Ray som verktyg för att rendera interiörer tillsammans med gästlärare 
Sebastien Berthier. Studenterna gör renderingar av interiörerna de skapat under första veckan. 

Tredje veckan kommer vi att ha en portfolio-workshop där fokuset är att presentera visuellt material 
i kontexten av typografi och layout. Portfolios skapas med hjälp av InDesign. 

Uppgifter delas ut löpande under kursen och presenteras av studenterna vid gemensamma 
diskussionstillfällen. 

Lärandemål 
Enligt kursplan Representation och kommunikation 4: Visualisering 
 
Förkunskapskrav  
Grundläggande behörighet 
 
Kursblockets upplägg och undervisningsformer:  
Sketchup, V-Ray och InDesign används som primära verktyg i kursen. V-Ray introduceras via 
demonstrationer i datasalen och uppgifter delas ut löpande under kursen och presenteras av 
studenterna vid gemensamma diskussionstillfällen. Inlämningar sker uteslutande via Canvas. 
Examination 
Slutbetyget baseras på: 



- Visuell och muntlig redovisning av slutförda uppgifter. 
- Närvaro samt deltagande vid gemensamma diskussioner och presentationstillfällen. 
- Samtal om studentens individuella process vid handledningstillfällen. 
 
Betygskriterier  
Efter avslutad kurs ska studenten kunna: 
- använda digitala tekniker för visualisering och rendering. 
- använda bilden som redskap för gestaltning. 
- kritiskt reflektera över hur inredningsarkitekter och möbelformgivare representerar rum, 
möbler och objekt i bild. 
- kontextualisera sitt eget bildskapande med hjälp av historiska och samtida referenser. 
 
Kurslitteratur och övriga läromedel 
Verktygen i kursen är Sketchup, V-ray, Photoshop samt InDesign. 
 
Schema 
Enligt kalendern i Canvas 
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