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Allmänt 
Detta dokument beskriver modulen Delmoment 1: Rum + sammansättning, som är 
en del av kursen Inredningsarkitektur och Möbeldesign 1: Rum möbel 
sammansättning, IAK117 
 
I kursmodulen studeras grundläggande begrepp och kvaliteter kopplade till rum och 
rumsskapande. Modulen startar med ett intensivt arbete i fält, där studenterna i grupp 
skapar fullskaliga rumsliga strukturer med utgångspunkt i en specifik plats i 
Årstaskogen. I en konstnärlig undersökning studeras rumsliga kvaliteter, t.ex. 
atmosfär, proportioner, ljus och mörker, massa och tomrum, ordning och oordning, 
detaljens relation till helheten, rummets relation till kroppen mm. I modulens andra 
fas utvecklas arbetet individuellt genom översättningar mellan olika 
representationsformat i skala såsom ritning, modell och modellfotografi. I den tredje 
och sista fasen sammanställs projektet till en utställning och en atlas* som spänner 
över de skalor och format som kursen behandlat och där den interiör som utvecklats 
genom projektet kopplas till en möbel framtagen i Delmoment 2: Sammansättning + 
Möbel. 
 
* Med atlas avses en grafisk sammanställning av kursens arbete, inklusive skisser, 
dokumentation, referenser mm.  

 
Lärandemål 
Efter avslutad kurs ska studenten: 
- kunna bearbeta och beskriva rumsliga kvaliteter och samband, relationer mellan 
rum, möbel, kropp och objekt. 
- använda modell, ritning och bild som gestaltningsverktyg i olika processer 
- grundläggande kunna redogöra för och beskriva relationer mellan form, geometri, 
tillverkning, struktur och sammansättning hos såväl rum, som möbler och objekt 
- identifiera och diskutera de praktiska såväl som de konceptuella aspekterna av det 
konstnärliga gestaltningsarbetet 
- använda referenser som kompletterar det egna arbetet 
- sammanställa och presentera sitt arbete, samt reflektera kring sin arbetsprocess 
och dess resultat 
 
Kurskrav 
Kursintrodution, delpresentationer och slutpresentation är obligatoriska moment. Vid 

mailto:thomas.paltiel@konstfack.se
mailto:thomas.paltiel@konstfack.se
mailto:einar.rodhe@konstfack.se
mailto:jonas.osslund@konstfack.se


frånvaro från dessa ges kompletterande inlämningsuppgifter. Samtliga deluppgifter är 
obligatoriska om annat ej anges. Uppgifterna redovisas muntligen och visuellt under 
kursens gång, samt i den atlas som lämnas in digitalt vid kursens slut.  

Kursens uppläggning och undervisningsformer: 
Undervisning i kursen sker genom fältarbete, studioarbete, distansarbete via 
plattformen Zoom, samt vid gemensamma seminarier, del- och slutgenomgångar. 
Arbetet sker inledningsvis i grupp, men är i övrigt till stor del individuellt. På grund av 
den rådande pandemin kan undervisningsformer komma att justeras under kursens 
gång.  

Examination 
Slutbetyget baseras på: 
- fysisk, visuell och muntlig redovisning av slutfört projekt 
- delpresentationer, gemensamma diskussioner och kritiktillfällen 
- samtal om studentens individuella process vid handledningstillfällen  

Betygskriterier 
För att uppnå betyget godkänt krävs att: 
- studenten har deltagit i obligatoriska moment, färdigställt samtliga uppgifter, samt 
redovisat samtliga uppgifter i den digitalt inlämnade atlasen. 
- 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. 

Kurslitteratur 
Följande litteratur delas ut digitalt under kursens gång. Fler artiklar kan tillkomma 
inför det textseminarium som ligger i kursens slutfas. 
 
Bonnevier, Katarina. 2007. Lecture One / Living-Room, ur Behind Straight Curtains, 
s. 29-102 
Careri, Francesco. 2003. Walkscapes, ur Walkscapes, Walking as an aesthetic 
practice. s. 18-27 
Colomina, Beatriz. 1992. The Split Wall: Domestic Voyeurism, ur Sexuality & space. 
s. 73-128 (större delen av texten finns översatt till svenska i Interiören. Modern 
arkitektur som massmedium. Tidskriften för Genusvetenskap, nr 3 2007, s. 22-39) 
Iturbe, Elisa. 2019. Architecture and the Death of Carbon Modernity, ur LOG #47, 
2019. S. 10-23. 
Krauss, Rosalind, 1979. Sculpture in the Expanded Field 
Wigley, Mark. 1998. Whatever Happened to Total Design? Harvard Design 
Magazine, no. 5, s. 1-8 

 


