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MODULBESKRIVNING (Delkursbeskrivning) 

Interiör och Samhälle + Möbel och samhälle 
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Modulansvarig lärare(Interiör och samhälle : Tove Sjöberg,  

Modulansvarig lärare(Möbel och samhälle): Simon Anund 

Medverkande lärare : Jonas Osslund 

 

Allmänt (Innehåll och övergripande syfte) 

Delkursen Interiör och samhälle avhandlar flera aspekter av hur interiörer är kopplade till, beroende 
av, och påverkar samhället. 

Vi kommer att arbeta med Bibliotek som övergripande tema, och använda oss av ett 
verklighetstroget projekt – en byggnad i Slakthusområdet som snart kommer att få ny publik 
användning – eventuellt som just bibliotek.   

Biblioteket är en interiör typologi med lång historia, men som just nu är under både utveckling och 
debatt. Dels förändras vårt förhållande till böcker snabbt i och med den digitalisering som nu sker, 
och dessutom har privatiseringen av samhället i övrigt gett biblioteket en ny roll som ett av de få 
riktigt offentliga rum som finns kvar i samhället. 

Vad kommer ett bibliotek vara i Stockholm i en nära framtid?  

Vi kommer under kursen dels att belysa fenomenet bibliotek ur olika vinklar, och dessutom hantera 
ämnen som: material, hållbarhet och miljöpåverkan, stadsutveckling, att arbeta med interiör och 
möbler för offentlig miljö. 

Kursen syftar till att vidga och fördjupa förståelse för interiörers/möblers relation till samhälle, 
industri och profession. Inom ramen för kursen undersöks hur konstruktion, organisation, materiella 
egenskaper, flöden, tillgänglighet, tid och aktiviteter kan informera, problematiseras och bearbetas i 
gestaltningen av interiörer och möbler. 

Lärandemål 

Efter avslutad kurs ska studenten:  
- med fördjupad förståelse använda begreppen samhälle och interiör i relation till rum och möbler  
- kritiskt reflektera över inredningsarkitekters och möbeldesigners olika existerande och möjliga 
roller i samhället  
- utveckla och använda verktyg och metoder för analys och gestaltning av identifierade komplexa 
samband  
- utveckla metoder för att dokumentera, bearbeta, gestalta med och presentera aspekter som berör 
tid och processer  
- självständigt genomföra en fördjupad studie och gestaltning  



- inhämta och analysera referenser som kompletterar och belyser aspekter i det egna projektet  
- definiera och diskutera de praktiska såväl som de konceptuella aspekterna av det konstnärliga  
gestaltningsarbetet  
- sammanställa och presentera sitt arbete samt kritiskt reflektera över valda verktyg och metoder, 
representationer och perspektiv, dialogen med andra aktörer, samt över den egna 
gestaltningsprocessen och sitt lärande 
 

Modulens Interiör och samhälle, genomförande: 
Undervisningen sker i form av ett antal studiebesök, föreläsningar och träffar med olika aktörer i 
samhället. Relativt mycket tid kommer till att börja med att tillbringas utanför Konstfack. Detta 
varvas med eget projektarbete, research och workshops, där företeelsen bibliotek och den aktuella 
platsen/ lokalen kommer att undersökas närmare.  
Studiebesök och föreläsningar är gemensamma med delkursen Möbel och samhälle, som görs 
parallellt.  
Inlämningsuppgifter kommer att läggas upp på Canvas vartefter kursen framskrider.  

Modulen Möbel och samhälle, genomförande 

Denna del löper parallellt med ”Interiör och samhälle”. Utifrån våra studiebesök av bibliotek och 
arbetet med lokalen i Slakthusområdet, skall vi i denna modul fokusera på möbler till just detta 
bibliotek. Det kan vara både fast eller lös inredning vi väljer att arbeta med. Den research vi gör den 
första tiden kommer att ligga till grund för möbelprojekten. Du skall i skiss och skalmodell välja ut 
någon möbel som du tycker är viktig att fokusera på.  

Efter dessa parallella moduler kommer en fördjupningsdel, där det finns möjlighet att fördjupa sig i 
antingen Rum eller Möbel. 

 

 

Examinationsformer 
Examination sker genom: 
- muntlig och visuell redovisning av arbetsprocess och slutresultat. 
- handledning, individuell och/eller i grupp 
- seminariediskussioner 
- delpresentation vid kursmodulens slut 
 

Betygskriterier 

För att få betyget G (godkänt) ska du: 
- aktivt delta i studiebesök och gruppuppgifter 
- sammanställa och presentera de olika inlämningsuppgifterna 
- i ditt arbete reflektera över olika aspekter av kopplingen interiör och samhälle 
- kritiskt reflektera över valda verktyg och metoder, representationer och perspektiv, dialogen med 



andra aktörer, samt över den egna gestaltningsprocessen och ditt lärande 
 

Schema 

Håll koll på Canvas! Vi kommer göra många studiebesök och platsbesök, och måste anpassa oss efter 
involverade värdars scheman. Det kan alltså ske lite ändringar vartefter.   

 

Omexamination 
Ev. omexamination kommer att ske 2-3 veckor efter ordinarie delpresentation. Exakt tidpunkt 
meddelas senare.  

 


