
Kursbeskrivning IAK122 Mat & Tek 2: Rum ljus färg 

 

Information om material-kit 

Alla kit kommer att finnas klara för avhämtning på tisdag den 24/3 efter lunch.  

 

Receptionens öppettider: 

8.30-16.30    Mån-Tor 

8.30-15.30    Fre 

Eftersom Konstfack är stängt behöver ni ringa receptionen för att bli insläppta. 

Tel:+ 46 8 450 41 00  

- Material-kiten för uppgift 2 är individuella, och jag preppar ett för varje 

student.(Modellmaterialet har inte kommit ännu, men Matton har lovat en snabb leverans. Jag 

skickar ut ett meddelande om tiden ändras).  

 

- NCS-kiten för uppgift  3 finns det bara 4 av och för att lösa logistiken har jag gjort en 

klasslista på Canvas på sidan "NCS-kit". Varje kit har ett nummer, och på listan har jag skrivit 

vilka studenter som ska ha respektive kit, i tur och ordning. Ni löser överlämningen själva 

men hör av er till mig om något problem uppstår.  

För att alla ska hinna göra uppgift 3, får varje student behålla kitet i max 3 arbetsdagar. I 

klasslistan finns också en kolumn för vilket datum kitet är mottaget, som ni fyller i själva när 

ni får kitet. 

Information om kursupplägg 

Kursen innehåller fem olika deluppgifter, varav vissa är enkla och andra mer komplexa. 

Uppgifterna har också lite olika inriktning, vissa är undersökande, en är analytisk och några är 

kreativa. Alla uppgifter redovisas med en Pdf som ni laddar upp på Canvas (maila inte, då 

kommer jag inte kunna hålla reda på alla inlämningar). Detaljer för vad ni ska redovisa står i 

varje uppgiftsbeskrivning. Eftersom ni kommer att arbeta med olika uppgifter i egen takt har 

jag satt sista inlämningsdatum vid kursslutet den 9/4.  

 

Uppgifter 

1a.  Image board för ljusfärg och kontrast (finns på Canvas, kräver inget material-kit) 

1b. Ljusur. Ljusinstallation med dagsljus. Kreativ uppgift. (finns på Canvas, kräver inget 

material-kit) 

2. Skalmodell. Undersökande studie om färg &ljus (finns på Canvas, material-kit behövs) 

3. Studie av färg & ljus, och dagsljus. Analytisk uppgift (finns på Canvas. NCS kit och 

appar behövs. Läs igenom uppgiften noga och planera i förväg. ) 

4. 3D-modell. (Kommer upp på Canvas i veckan. 3D-program behövs) 

Skapa en atmosfär i rumslig miljö genom kombination av ljusfärg och ljusdistribution. 

Kreativ uppgift.  Ni kan använda vilket program ni vill. Hör av er om ni helt saknar möjlighet 

att arbeta med 3D digitalt.  

Handledning 

Jag har lagt upp handledningstider på Canvas för grupper om 5 studenter, och som ni kan 

boka. Individuell handledning skulle bli svårt att genomföra för hela klassen eftersom det är 

https://konstfack.instructure.com/courses/533


många moment. Men det främsta skälet till att handledningen görs i grupp är att jag vill att ni 

ska få möjlighet att se varandras arbeten och höra era klasskamraters reflektioner kring 

uppgifterna. Ni tar upp det eller de projekt ni håller på med för tillfället.Handledningen 

kommer ske via Zoom, så se till att ladda ner programmet om ni inte redan har gjort det. 

Se  också till att bekanta er med verktyget och att ha ert material redo att visa inför 

handledningstillfällena (https://www.konstfack.se/Bibliotek/Larlabbet/Zoom/ (Länkar till en 

externa sida.)) 

  

Föreläsningar 

Jag kommer att spela in 3-4 föreläsningar och skicka ut aviseringar när jag lägger upp 

dem.  Varje uppgift inleds med en kort beskrivning av ämnet som ni ska studera och 

tillsammans med litteraturen och Youtube -föreläsningarna har ni förhoppningsvis redan fått 

en god ingång i ämnet. 

 

Allmänt 

Jag har gjort om strukturen på kursens Canvas-sida, och sorterat olika typer av information 

under olika sidor, NCS kit (klasslista), Litteratur, Youtube-länkar. Mina föreläsningar 

kommer att få en egen sida när jag laddar upp dem. Uppgifterna laddas upp under fliken 

”Uppgifter” 

 

Programvaror: Adobe har öppnat för hemlicenser på sina program. Konstfack arbetar för att 

göra licenser till andra program tillgängliga också. På denna länk finns en lista som 

uppdateras kontinuerligt:  https://www.konstfack.se/sv/Intranet/Service-och-

support/Erbjudanden/Program-for-studenter/ (Länkar till en externa sida.)      
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