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RUM + SAMMANSÄTTNING 
 

 
Inledning 
 
Delmomentet Rum + sammansättningen utforskar grundläggande begrepp i förhållande till rum, 
tektonik och perception. Perception handlar om hur vi tolkar vår omgivning. När uppstår läsningen av 
ett rum? Vad formar rummets karaktär? Tektonik avser sammanfogningen av byggnadsdelar och hur 
denna uttrycks arkitektoniskt. 
 
Rum och interiörer är svåra att representera i bild och modell, inte minst på grund av att de till skillnad 
från t.ex. möbler upplevs inifrån. I kursen kommer vi att arbeta med en rad kompletterande medium i 
gestaltningsarbetet: fysisk modell, olika typer av ritning, tekning, fotografi, text. De olika 
representationsteknikerna är inte neutrala – val av teknik påverkar slutresultatet. Vid delredovisningar 
kommer vi att reflektera över de olika representationernas egenskaper och möjligheter, vad de visar, 
vad de lämnar därhän och hur de påverkar projektets gestaltning. Vi kommer att bejaka 
översättningen och dess generativa potential, där själva övergången mellan olika typer av 
representationer har möjlighet att bidra till projektets utveckling.  
 
Genom en serie korta övningar studerar vi specifika rumsliga begrepp som vi sedan diskuterar 
tillsammans vid delgenomgångar. En målsättning med kursen är att studenterna gör begreppen till 
sina och utvecklar egna förhållningssätt i relation till rumslig gestaltning. Vid sidan av det enskilda 
arbetet kommer studenterna i grupp besöka och analysera interiörer i Stockholm. 
 
Delmomentet Rum + sammansättning delas in i tre faser:  
1 Rum och rumssamband (2v)  
2 Färg, ljus och tektonik (2v) 
3 Rum, kropp, möbel (5v) 
 
Mellan moment två och tre ligger IA:s forskningsvecka (v45). Arbetet under denna vecka ingår i 
delmomentet Rum + sammansättning, men som en fristående uppgift utan direkt koppling till övrigt 
gestaltningsarbete i kursen. 
 
Rum och rumssamband v37-38 
Inledningsvis studeras rummet som volym och sekventiella samband mellan rum. Hur definieras en 
rumslighet mellan olika objekt? Hur påverkas ett rums karaktär av dess relation till intilliggande 
rumsligheter? Vi kommer att arbeta med abstrakta konceptuella modeller och ritningar, där vi isolerar 
ett fåtal kvalitéer för att öva vår förmåga att gestalta rumsligt.  
 
Färg, ljus och tektonik v40-41 / v42-43  
I delmomentets andra del laborerar vi med rum i relation till färg, ljus och tektonik. Fokus ligger på att 
artikulera övergångar och möten mellan rummens beståndsdelar samt att studera hur material och 
detaljer förhåller sig till helheten. Inom denna del ges en introduktion till Konstfacks fotostudio. 
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Rum, kropp, möbel v1-v3 
I delmomentets sista fas, som sträcker sig över jul och nyår, kommer vi med utgångspunkt i tidigare 
studier utveckla en interiör som studerar relationen mellan kropp, rum och möbel. Momentet inleds 
med ett textseminarium där vi kontextualiserar vårt arbete och avslutas med fullskaliga rumsliga 
prototyper. 
 
Redskap 
Vi kommer inledningsvis arbeta mycket med modeller i kartong och andra material som inte kräver 
tillgång till verkstäder. För att komma igång behöver alla studenter ha en bra skalpell, stållinjal, 
skärmatta, lim. Vi kommer även arbeta med ritning vilket kräver skisspapper, skalstock, ritfilm, tejp 
samt blyerts- och tuschpennor av olika linjebredd.  
 
Kursutvärdering 
I slutet av kursen genomförs en kursutvärdering där studenterna har möjlighet att anonymt besvara 
frågor om den kurs de har läst. Det primära syftet med kursutvärderingar är att de skall ligga till grund 
för utveckling av utbildningen på Konstfack. Förra årets studenter gav kursmodulen det samlade 
omdömet ”bra” respektive ”mycket bra”. Utifrån de synpunkter som framkommit från förra årets kurs 
har vissa justeringar gjorts: momentet att arbeta med fullskaliga prototyper har utvidgats något, frågor 
kring hållbarhet kommer ges större utrymme, introduktionen till fotostudion har tidigarelagts. I tillägg 
kommer kritiktillfällets format att förtydligas och utvecklas under kursens gång. 
 
Kurslitteratur 
Bonnevier, Katarina, Lecture One / Living-Room, ur Behind Straight Curtains, 29-102, Stockholm: Axl 
Books, 2007 
Colomina, Beatriz. Interiören, ur Privat och offentligt. Modern arkitektur som massmedium. Tidskriften 
för Genusvetenskap, nr 3 (2007): 22-39 
de Heer, Jan. Polychromy and Promenade. I Raumplan vs Plan Libre, Max Risselada (red.), 156-167. 
Rotterdam: 010 Publishers, 2008. 
Evans, Robin. The Developed Surface: An Enquiry into the Brief Life of an Eighteenth-Century 
Drawing Technique. I Translations from drawing to building, 195-231. Cambridge, Mass: MIT Press, 
1997 
Fler artiklar kan tillkomma inför textseminariet i kursens slutfas. 
 
Schema 
Introduktion sker måndag 2 september kl. 13.00 på ritsal, eller enligt senare besked. 
Kursen löper på heltid, vilket motsvarar 40 timmar per vecka om annat ej anges. Ej schemalagda 
vardagar inom kursmodulen innebär självstudier. Ett detaljerat schema finns tillgängligt på Canvas. 
 
Lärandemål och förkunskapskrav 
Se kursplan. 
 
Betygskriterier 
För att uppnå betyget godkänt krävs följande: 

- Studenten har deltagit i obligatoriska moment (introduktioner, examinationer) samt gjort en 
digital inlämning av samtliga uppgifter. 

- Inlämningarna håller en konstnärlig och teknisk nivå som motsvarar kursens lärandemål. 
- Studenten har vid handledningstillfällen och genomgångar visat att hen kan kontextualisera 

och reflektera över sitt arbete. 
 
Examinationsformer 
Slutbetyget baseras på: 
‐ fysisk, visuell och muntlig redovisning av slutfört projekt 
‐ delpresentationer, gemensamma diskussioner och kritiktillfällen 
‐ samtal om studentens individuella process vid handledningstillfällen  
 
 


