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Bakgrund 

Med föregående veckas kurs (Interiörens historia 2) som grund där ni studerat en designhistorisk epok, en  
-ism, kommer ni under denna kurs fokusera på att omsätta er nyvunna kunskap till fysisk form för framtiden. 

Att besitta kunskapen att placera sitt eget arbete i historisk kontext är viktigt, därtill är denna kunskap en 

tillgång i formgivares eget sökande efter ideér och gestaltens mening. 

Uppgift  
 
Under kommande tre veckor ska ni, med er epok som grund och utifrån en tilldelad möbelkategori, ge-
stalta och uppföra möbel i skala 1:1.  
 
Ni kommer fortsätta arbeta i era grupper om 2 personer. 

Detta kursmoment fokuserar på att träna er färdighet i att omsätta er kunskapsinhämtning till praktisk, fysisk  

gestaltning och simulera designprocess i sin helhet. En viktig parameter, förutom material-, funktions- och 

användaranalys, är att definiera och förstå skillnaden mellan designhistorisk parafras och att kopiera design-

historisk artefakt. Ert gestaltade resultat ska gå att härleda till er tilldelade -ism/epok, men samtidigt besit-



ta en egen samtida identitet.  
Målet är alltså inte att ni ska skapa en historisk replika, utan att sätta in er själva i en historisk kontext.   

Tvärtom! 
 
Metoder 

Exempel på designmetoder ni kommer arbeta med: 
 
- Analys, värdering och konklusion av era ingångsvärden.  
 
-  Skissteknik, pappers- och modellskisser.  
 
-  Prototypning, enkel modellframställning. Itereration. 
 
-  Modellbygge skala 1:1 

- Matriallära och bearbetningsprocesser 
 
-  Ev. Behovs- och användaranalys / funktionsanalys. 

Lärandemål:  
 
Efter avslutad kurs ska studenten: 

-  redogöra för och gestalta upplevda mått i relation till användning, 

-  kunna använda proportion, skala och mått i gestaltning av rum, möbel eller objekt 

-  grundläggande kunna beskriva och redogöra för relationen mellan interiör, möbel och atmosfär - på  
 ett grundläggande sätt planera ett kort fullskaleprojekt 

-  på ett grundläggande sätt kunna använda ljus, färg och materialitet i gestaltningen av rum och   
 möbler 

-  i grupp och självständigt, sammanställa referenser som kompletterar och belyser introducerade be-
 grepp och undersökningar 

-  i grupp och självständigt, sammanställa och presentera sitt arbete samt reflektera kring och  
 utvärdera sin konstnärligt drivna arbetsprocess, dess resultat och sin presentation 

-  reflektera över sitt lärande  
 
 
Förkunskapskrav  

Se kursplan  

Kursblockets upplägg och undervisningsformer:  
 
I kursen förväntas studenten träna förmågan att förhålla sig till en gestaltningsprocess som innehåller unders-
ökningar och upprepningar (iteration) för att pröva föreställda idéer om möblers gestalt och funktion. 
Kunskapsöverföring sker i huvudsak genom självständigt undersökande med hjälp av lärares handledning. 

Gestalta genom att materialisera och testa idéer med representationsverktyg, modeller, tester och prototy-
per som kontinuerligt analyseras, diskuteras och vidareutvecklas. 
 



Eventuellt planerat studiebesök enl. senare besk. 
 

Examination:  

Detta kursavsnitt, Interiör, Möbel Atmosfär 5 hp, redovisas genom delredovisning/handledning enskilt den 
10.e februari. Lokal S2  
Slutredovisning den 19.e februari. Lokal enl. senare besked  

Betygskriterier  

Delmoment 2 I Inredningsarkitektur och Möbeldesign 2, för godkänt betyg ska studenten (till slutredovisning): 
 
- Kort presentation av er tilldelade epok och möbelkategori.  
- Redovisa er designprocess, visa med hjälp av skisser, skalmodeller samt prototypen i skala 1:1 hur  
 designidén utvecklats. Berätta fritt om de metoder ni använt och avvägningar ni gjort längs vägen. 
 
- Förklara hur er tilldelade epok är knuten till ert objekt, exempelvis genom att; visa  
 besläktad tidstypisk gestalt och tidstypisk materialbearbetning och förklara varför.  
- Förklara på vilket sätt ni utvecklat denna epoks tidstypiska karakteristika, så att ert  
 gestaltade resultat fått mening i en samtida kontext. 

 

 
Kurslitteratur och övriga läromedel  
 
Litteratur kopplade till er studerade epok och produktionsmetoder. Gruppvis anpassad.  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