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Bakgrund 
Platser, miljöer och rum är återkommande begrepp inom konst, design och arkitektur. Idag, begränsas dessa 
begrepp alltmer av urbana normer centraliserade runt utvecklingen av växande storstäder. Denna utveckling och 
dessa normer har sin grund i idéer om modernitet som är linjära, snarare än ekologiska. I det stora hela begränsas 
vi av ett dominerande antropocentriskt paradigm, som i vissa antropocena diskurser får sitt uttryck genom t.ex. 
ekosystemtjänster. En hållning som också dominerar hur arkitektur och design positionerar människan i centrum, i 
relationen till naturen, landskap, territorier och planeten. Gestaltade livsmiljöer transformeras till 
kommersialiserade möjligheter och kultiverar en falsk idé som gror i städer om resurser som oändliga. 

Frågeställning 
Vad innebär denna problematiska hållning för en framtida Inredningsarkitekt och Möbeldesigner?  Hur kan vi 
förflytta våra verktyg för att undvika den dominerande urbana normen? Vem är det vi formger till som 
inredningsarkitekter och möbeldesigners? 

Syfte 
I kursen kommer vi utforska denna frågeställning genom att decentralisera och förflytta våra verktyg till miljöer, 
platser och rum i naturområden. Utgångspunkt för att studera hur decentraliseringen av våra roller kan generera 
annorlunda syn- och tankesätt. Målet är att återuppfinna relationer till naturområden och komma i kontakt med 
andra arter och system som gör sig osynliga i urbana ekologier. I det stora hela handlar det om att studera 
formgivningens ekologier. 

Metod 
Vi kommer att utforska frågeställningen genom att de-konstruera och re-konstruera. Genom formgivning 
undersöker vi konstruktioner och resurser som återanvänds i syfte att återuppfinna ekologier i en plats, i dess 
livsmiljö, och skapa rum där flera arter kan samspela. 

Nyckelord: 
plats/miljö/rum/norm/centralisering/modernitet/linjärt/system/hållning/positionera/livsmiljö/natur/kultur/ 
ekologier/arter/samspela 



Lärandemål 
Hänvisas till kursplanen Inredningsarkitektur och Möbeldesign 2, delmomen 1: Interiör 10hp 
 
Kurskrav 
Studenten ska delta i seminarier, handledning och redovisningar enligt Canvas kalender. Aktivt delta i grupparbetet 
med att lösa uppgifter, problem och sammanställa material till inlämningsuppgifter samt läsa och förhålla sig till 
kurslitteratur, kursbeskrivning och samarbetet i stort. 
 
Kursens uppläggning och undervisningsformer 
Upplägget för kursen sker genom distansundervisning och grupparbete fördelade på tre studenter/grupp. Vi börjar 
med ett introduktionsseminarium den 20e april. Därefter sker undervisningen genom inplanerade seminarier som 
introducerar studenten till olika förhållningsätt, designprocesser och designmetoder. I handledningstillfällen varje 
vecka diskuterar vi progressionen i arbetet. Seminarierna, delredovisning och slutredovisning sker på distans via 
Microsoft team och handledningen via zoom. Alla datum finn på CANVAS kalendern, kursen börjar den 14e april 
med självständig inläsning av kurslitteratur och avslutas den 29e maj med slutpresentationer. 
 
Examination 
Kontinuerlig inlämning av uppgifter på CANVAS och Individuell Inlämning av portfolio med process dokumentation, 
förslag och reflektion. En del av examinationen sker genom slutpresentationen och inlämning av 3D fil med alla 
byggsatser i konstruktionen, pedagogiskt organiserade.  

Betygskriterier 
För godkänt betyg ska studenten visa hur hen: 
- kompletterat alla uppgifter på CANVAS 
- samarbetat i processen 
- redovisat metoder som använts för att formge utifrån ett givet sammanhang 
- löst en eller flera konstruktionsutmaningar med hjälp av digitala och analoga modeller, och i grupparbete   
- presenterat undersökningar av rumsliga kvalitéer i skiss studier, modellstudier, prototypstudier och illustrationer 
- redovisat design principer i olika skalor med hjälp av modeller, diagram, 3d studier och illustrationer 
- redovisat lösningar för sammansättning av konstruktionen 
- Illustrerat rumsliga kvalitéer i relation till innehåll i kursen - ekologier, sammanhang, platser, miljöer och rum  
- Visualiserat förslaget som del av ett ekologiskt system 
- Lämnat in en portfolio dokumentation på CANVAS i PDF format A3 på max 5 sidor  

Kurslitteratur och övriga läromedel 
Finns som filer på CANVAS. 
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