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ÖVERSIKT  

Kursansvarig lärare: Rebecca Ahlstedt, lektor IA 
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Medverkande lärare: Christian Björk gästlärare på lektorsnivå (IA) och Thomas Paltiel, gästlärare på 

lektorsnivå (IA) 

Gästföreläsare och gästkritiker: presenteras på Canvas efter kursstart  

Inom ramen för hela examenskursen har du möjlighet att visa att du har tillgodogjort dig 

utbildningen genom att använda inredningsarkitektens verktyg, arbetsmetoder och begrepp 

samt fördjupa sig inom ämnet inredningsarkitektur och möbeldesign och deras respektive 

relevans i samhället. 

 

Kursen i examensarbete omfattar som helhet innefattar tre delmoment:  

Delmoment 1: Gestaltningsundersökning, 4,5 hp 

Delmoment 2:Utveckling och implementering, 18 hp 

Delmoment 3:Utställning, reflektion och utsikter, 4,5 hp 

INTRODUKTION DELMOMENT 2 

“Let us never cease from thinking—what is this ‘civilisation’ in which we find ourselves? 

What are these ceremonies and why should we take part in them? 

Virginia Woolf. From her anti-war essay “Three Guineas” (1938) 

http://gutenberg.net.au/ebooks02/0200931.txt


”Vad är en plats? Har den ett namn? Är den något fixerat? Vad betyder det att bo? Bildar 

boende, ordnande och konstruktion en kontinuerlig kedja? Det finns platser som talar, 

andra fungerar som tecken, platser som är likt munnar att mätta….Det finns lediga platser, 

vaktande, tillgängliga…De första gesterna, de inledande stegen: att begynna, att 

inaugurerra, att etablera” Marcel Detienne ur Traces de Fondation (Paris:Peeters 1990) 

Under delmoment 2 tar du ditt examensprojekt in i en fördjupad fas av utforskning och 

undersökning, där ditt gestaltningsarbete sker i en progression och växelvis med textarbete och 

research, såsom platsanalyser, teoretiska och konstnärliga referenser, intervjuer, workshop-

metoder och litteraturstudier med flera. Du arbetar självständigt och driver ditt projekt framåt. 

Ditt gestaltningsarbete fortlöper kontinuerligt och går igenom flera skissfaser, med utrymme för 

avstämningar för kritisk reflektion och beslutstagande om nästa utvecklingssteg. 

STOMME & FORMER FÖR ARBETE OCH UNDERVISNING 

I en fördjupad praktisk utforskning utforskar och prövar du ditt intresseområde och dina 

frågeställningar genom att jobba med inredningsarkitektens och möbelformgivarens verktyg 

såsom ritning, mockup, relevanta representationstekniker och modell. Du arbetar med 

utgångspunkt i dina gestaltningsidéer och avsiktsförklaringen från delmoment 1. Under detta 

delmoment genomgår gestaltningsarbete flera iterationer, med det menas flera upprepade 

variationer av dina gestaltningsidéer i det material och i den tematik du arbetar med. Det 

betyder att gestaltningsarbetet behöver löpa parallellt med kursperioden, i en process som 

arbetar med progression stegvis.  

Delmomentet innehåller såväl fortsatt självständigt arbete med del-inlämningar och 

delpresentation, som medverkan i gemensamma seminarier, med en aktiv delaktighet i peer 

groups med kursare, såsom i möjliga studiebesök, på gästföreläsningar och genom individuell- 

som grupphandledning  

Kontinuerlig processdokumentation och kritiskt reflektion är viktiga delar, vilket du presenterar 

för din handledare vid handledningstillfällena.  

Under denna period fördjupas utbytet med klassen genom peer-groups. Dessa leds av er 

studenter, där ni kan ta med en fråga, ett problem eller liknande för att få dina peer- 

medlemmars respons på. Efter varje peer group session gör ni en enkel videoinspelning om 3-5 

minuter där ni summerar vad ni pratat om och laddar upp på Canvas.  



Din uppgift är att:  

1. Gå in i ett aktivt gestaltningsarbete med utgångspunkt i dina existerande designidéer och 

fysiska material samt avsiktsförklaringen, det vill säga att du arbetar vidare inom det 

examensprojekt som du stakat ut och redovisat för kursansvariga lärare under delmoment 1.  

2.  Utveckla och pröva dina idéer vidare genom fysiska modeller, mock:uper och/eller ritningar 

samt i valbara digitala representationstekniker, genom att iterera (upprepa och göra flera 

varianter av) dessa i en serie gestaltningsundersökningar som presenteras i del-inlämningar.  

3. Skapa en tidplan för hela kursen som tydligt beskriver perioder ni arbetar praktiskt, tillfällen 

för löpande analys och tider för beslutstagande, textarbete och handledningstillfälle med mera.  

4. Arbeta med en progression i textarbetet enligt kursens anvisningar om del-inlämningar.  

5. Förbereda dig inför delpresentationen i mars, med en sammanfattning om ditt tema/

frågeställning, dina metoder, material och designidéer och presentera fysiskt material i relevant 

skala. I presentationen beskriver du dina källor/referenser och ger en kritiskt reflektion kring ditt 

arbete hitintills och vad du ser som viktiga steg inför examinationen.  

6. Till examinationstillfället ha ett examensprojekt som är fullt gestaltat och artikulerat, och som 

presenteras i valda respresentationstekniker som inbegriper fysiskt material i relevant skala.  

7. Förbereda, gestalta och producera utställningen av ditt examensprojekt. I utställningsarbetet 

ingår planering, samverkan med curator eller motsvarande, samverkan med övriga utställare 

och kommunikation med intressenter och besökare. 

8. Göra en digital inlämning av hela delmomentet på Canvas senast en vecka efter 

slutpresentationen, en inlämning som även inbegriper en reflektion över ditt lärande under 

delmomentet i relation till lärandemålen.  

Detaljschema inklusive riktlinjer (format och omfång) på delinlämningar presenteras på Canvas 

senast en vecka innan tillfället.  

RIKTLINJER FÖR DELPRESENTATIONEN 10-11 mars    

Här ska du presentera gestaltningsförslag som tydligt beskriver ditt examensprojekts innehåll, 

där din undersökning kan kopplas till dina förslag/gestaltningsidéer. Det innebär att du behöver 

ha ett utvecklat visuellt material (ritningar, representationer, materialprover, mock up:er, 

modeller) som tydligt beskriver dina idéer. 

RIKTLINJER FÖR EXAMINATIONSTILLFÄLLET 20-23 april  

Arbetet presenteras i en delvis öppen examination med lärare, opponenter och studenter. Här är 

ditt examensprojekt fullt gestaltat, du har arbetat igenom idéerna, gått vidare från design-  

skisser, tagit designbeslut och utarbetat dem visuellt så att dina förslag/idéer tydligt 

framkommer. De kan presenteras genom modeller och ritningar, prototyper, filmer, valda fysiska 



representationsformat. Efter examinationerna finns därmed tid för slutproduktion av detaljer och 

finish av prototyper/modeller/valda representationsformer och för att gestalta för utställningen. 

LÄRANDEMÅL 
Varje delmoment är ett steg på vägen mot att uppfylla lärandemålen i kursen, som presenteras 

nedan, därför är det viktigt att du i varje delmoment förhåller dig till dessa och arbetar med en 

progression i ditt examensprojekt.  

Efter avslutad examenskurs ska du: 
- visa förmåga att självständigt formulera, planera och genomföra ett väl sammanhållet projekt 

inom området inredningsarkitektur och möbeldesign 

- visa förmåga att självständigt kunna formulera och genomföra fördjupande studier inom 

givna tidsramar- kunna beskriva, kritiskt analysera och tolka form, teknik, estetik och innehåll  

- kunna identifiera vilken ytterligare kunskap studenten behöver för att utveckla sin kompetens 

- kritiskt kunna reflektera och visa kunskap i sitt eget och andras konstnärliga förhållningssätt 

inom huvudområdet för utbildningen med hänsyn till relevanta konstnärliga, samhälleliga 

och etiska aspekter 

- kunna identifiera vilken tradition och position det egna arbetet verkar inom 

- kunna förfina, transformera och utveckla gestaltning genom en konstnärligt driven 

gestaltningsprocess 

- visa förmåga att använda representations – och kommunikationsverktyg respektive  

- metoder relevanta för projektets innehåll  

- visa förmåga att självständigt reflektera över den egna processen samt kunna redogöra för 

relationen mellan gestaltningsprocessens olika skeden och slutlig gestaltning 

- visa förståelse för utställningsrummets speciella möjligheter och begränsningar 

- presentera examensarbetet inför publik och reflektera över hur projektet kommunicerar på 

utställningen 

- reflektera över ditt lärande  

DATUM - se Canvas-schema för detaljerat schema. 

Kursstart sker 2 mars, och överlappar med delmoment 1s avslutande del under 

utställningsveckan 2-6 mars i seminariegatan. Schema för resterande delmoment 3 presenteras 

på Canvas i anslutning till respektive startdatum.  

KURSLITTERATUR  

Rekommenderad läsning och utbyte av referenser i klassen  redovisas löpande på Canvas.  

 

Dokument upprättat av: Rebecca Ahlstedt,  lektor i rumsgestaltning    2020-02-20 




