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Allmänt 
I kursen bygger vi vidare på de begrepp som introducerades i kursen Representation och 
kommunikation 1. Här fördjupar vi kunskapen samt breddar med fler verktyg. Kursen består av tre 
delmoment 
 

1. Studenterna kommer att representera interiörer i digitala kollage-ritningar med hjälp av 
visualiseringsverktygen i SketchUp i kombination med Photoshop.  

2. Rhino introduceras som 3D-modelleringsverktyg för möbelformgivning samt mer komplex 
ytmodellering. Keyshot introduceras som verktyg för enklare renderingar.  

3. Vidare en introduktion till fotografi där studenterna går igenom grundläggande teori samt 
praktikska demonstrationer med gästlärare Stephanie Wiegener. Bildredigeringsverktyg 
introduceras och studenterna genomför egna uppgifter med fokus på möbler och material.  
 

´ 
Lärandemål 
Enligt kursplan Representation och kommunikation 2: Ritteknik och deskriptiv geometri 2 
 
Förkunskapskrav  
Grundläggande behörighet 
 
Kursblockets upplägg och undervisningsformer:  
Kursen består av tre delmoment, se mer under allmänt. Varje moment är ca en vecka. I föreläsningar 
introduceras begrepp och teori. Dataprogrammen förevisas med demonstrationer i datatsalen och 
sedan utför studenterna individuella uppgifter. Handledning erbjuds på plats i datasalen för att stötta 
studenterna i deras individuella process. Gemensamma presentationstillfällen avslutar respektive 
delmoment.  
 
Examination 
(Från kursplan att förhålla sig till) Slutbetyget baseras på: 
- Visuell och muntlig redovisning av slutförda uppgifter. 
- Närvaro samt deltagande vid gemensamma undervisnings- och presentationstillfällen. 
- Samtal om studentens individuella process vid handledningstillfällen. 
 
Betygskriterier  
För kursen används betygsskalan Underkänd, Godkänd.  
För betyget godkänt krävs att följande kriterier uppnåtts:  

• Studenten har gjort och lämnat in samtliga uppgifter samt deltagit vid föreläsningar, 
introduktioner, handledning, presentation. 



• Inlämningarna visar en fördjupad förmåga att analysera, beskriva samt använda sig av  
referenser i sitt bildskapande.  

• Inlämningarna visar att studenten behärskar de för kursen relevanta verktygen och har 
förmåga att använda dem för konstnärlig gestaltning av atmosfäriska kvalitéer samt bärare 
av information i de relevanta uppgifterna.  

 
 
Kurslitteratur och övriga läromedel 
Verktyg i kursen är SketchUp, Photoshop, Rhino och Keyshot. Studenterna tar med egna kameror 
eller lånar från Konstfacks utlån att använda till foto-uppgifter. 
 
Schema 
Enligt kalendern i Canvas. 
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