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DELMOMENT 1: Gestaltningsundersökning Levande Moodboard  
avser 4,5 hp av totalt 27 hp  

Pågår 20 januari till 28 februari och går parallellt med kursen Reflektion i text IAK 319 

————————————————————————————————————— 

Kursansvarig lärare: Rebecca Ahlstedt, lektor IA 

Betygsansvarig lärare/examinator: Rebecca Ahlstedt, lektor IA 

Medverkande lärare: Christian Björk gästlärare på lektorsnivå (IA) och Thomas Paltiel, gästlärare på 

lektorsnivå (IA) 

Gästföreläsare: presenteras på Canvas efter kursstart  

INTRODUKTION 

Välkommen till delmoment 1 av examensprojektet: Levande moodboard  

”En moodboard är ett visuellt arrangemang  

av bilder, material och ord med intentionen  

att visa en projektidé eller ett koncept” 

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 

Under delmoment 1 arbetar du med att utforska, formulera och artikulera ett examensprojekt 

avseende en frågeställning som inbegriper ett tema, en situation eller en kontext samt material/

gestaltningsidé (vilket kan vara såväl analogt som digitalt) genom en serie 

gestaltningsundersökningar. 

STOMME & FORMER FÖR UNDERVISNING 

I detta delmoment kommer du arbeta med metoder för idégenerering, i såväl praktiska som i 

teoretiska moment, för att ta dina intressen och idéer vidare till en avsiktsförklaring för ditt 

examensprojekt i kombination med att skapa fysiska modeller, skisser, mock:uper, ritningar och/

eller digitala representationstekniker som presenteras på en utställning i Seminariegatan.  

Delmomentet innehåller såväl självständigt arbete med del-inlämningar, som medverkan i 

workshops, en aktiv delaktighet i peer groups med kursare, i möjliga studiebesök, på 

gästföreläsningar och genom handledning. Parallellt med delmoment 1 går kursen Reflektion i 

text under ledning av Christian Björk. På så vis sammanflätas textarbetet med 

gestaltningsarbetet i respektive kurser. 

Din uppgift är att:  

1. Utforska dina intresseområden genom research, idégenerering, referenser och studiebesök 

2.  Utveckla och pröva dina idéer 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. Utveckla och artikulera din idé till examensprojekt genom textarbete 

4. Göra en avsiktsförklaring i text för ditt examensprojekt som en del-inlämning  

4. Till slutredovisning och utställningen ha fysiskt material i relevant skala  

6. 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.  

Datum för inlämningar samt kriterier (format och omfång) på dessa presenteras på Canvas efter 

den 27 januari.  



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 begränsninga 

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

utställningen 

- reflektera över ditt lärande  

DATUM 
Kursstart den 20 januari kl 10.00 i A7. 
För övrigt schema se Canvas-schema för respektive delmoment (3 stycken) presenteras på 
Canvas i anslutning till respektive startdatum.  

KURSLITTERATUR  
Presenteras på Canvas efter kursstart. 
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