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Material och teknik. Rum & Miljöer Kursdel 2: Ljus, färg och rumslig upplevelse  
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Genomförande: 
Kursen syftar till att ge studenterna grundläggande kunskaper om hur ljus, och färg samverkar med rum, 
rumsrelaterade objekt, möbler och material. Vi går in på upplevelse av visuella faktorer, fysikaliska mått, 
samt atmosfär som produceras av ljus, färg, form och materialitet. Inom ramen för kursen utvecklar 
studenterna metoder för gestaltning av interiörer med hänsyn till samspelet mellan rum, form, ljus och 
färg. Kursen ger också studenterna grundläggande kunskap om terminologier och begrepp för olika 
aspekter av färg och ljus. 
 
The course aims to provide students with basic knowledge of how light and colour interact with spaces, 
space-related objects, furniture and materials. We focus on the experience of visual factors, physical 
dimensions, and atmosphere produced by light, colour, form and materiality. Within the course, the 
students develop methods for designing interiors with regard to the interaction between space, shape, 
light and colour. The course also provides the students with basic knowledge of terminologies and 
concepts for different aspects of colour and light. 
 
Lärandemål: 
Efter avslutad kurs ska studenten: 
- grundläggande kunna beskriva samverkan mellan ljus, färg, form, material och rum  
- använda och utveckla metoder för att göra tester på samspelet med rum, form, ljus och färg  
- utveckla metoder för gestaltning av interiörer med hänsyn till samspelet mellan rum, form, ljus och färg. 
 
After completing the course, the student should: 
- be able to describe fundamentally the interaction between light, colour, shape, material and space 
- use and develop methods for conducting tests on the interaction with space, shape, light and colour 
- develop methods for designing interiors with regard to the interplay between space, shape, light and 
colour. 
 
Examinationsformer 
Examination sker genom: 
- Redovisat ateljéarbete 
- Deltagandet i lektioner, handledning, presentationer och studiebesök under 
kursens gång, 
- Genomförandet av kursens olika uppgifter 
 
Examination is done by: 



- Reported studio work 
- Participation in lessons, supervision, presentations and study visits during 
the course. 
- Implementation of the course’s various tasks 
 
Betygskriterier: 
- redogöra för grundläggande begrepp relevanta för att beskriva ljus, färg och rum, 
- redogöra för hur färg, ljus och rumsvolym gemensamt inverkar på den rumsliga upplevelsen, 
- visa hur färg och belysning i samverkan kan skapa en god miljö med låg energiförbrukning. 
 
Grading criteria: 
- explain basic concepts relevant to describing light, colour and space, 
- describe how colour, light and room volume jointly affect the spatial experience, 
- show how color and lighting in collaboration can create a good environment with low energy 
consumption. 
 
 
Schema: 
Se detaljschema i Canvas. 
Dokument upprättat av: 
Johanna 20200303 
 


