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BOENDE ARBETE LEK 

DELMOMENT 1: Aktivitet + Rum 9 hp 
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Allmänt: 

 

EKO-ORTENS PLATSER, MILJÖER OCH RUM 
formgivningens ekologier i boende, arbete och lek aktiviteter 
 

I kursen kommer vi att materialisera koncept för Härnösandsmodellen, en boendevision som 
Härnösandskommun utvecklar som en del av en hållbarhetsstrategi. Utgångspunkten under kursen är hur vi kan 
åter-föreställa oss konceptet av en förort som eko-ort, eller snarare en urban ekoby. Vi kommer att analytisk 
studera begrepp som ekoby, naturhus, ekologi, system, prefabricerat och utforska kritiskt begreppet typhus, 
alltså husmodeller vars ritning består av en generell utformning så att fler hus skall kunna byggas från samma 
ritning. Vi kommer också titta på hur vi kan med en kritisk blick packa upp dagens föreställningar om hemmet 
och bostaden sett ur ett modernt antropocentriskt perspektiv. Stor del av kursen handlar om att undersöka hur 
en linjär tankevärld påverkat formgivningen av dagens aktiviteter i hemmet. Syftet är att i den kreativa processen 
upptäcka hur formgivningen istället kan göra ekologier och system mer synliga som en självklar del av hemmets 
aktiviteter. Under kursens gång kommer vi att hämta inspiration från projekt och forskning om alternativa format 
och scenarios för att ekologiskt formge platser, miljöer och rum. Målet är att utveckla ett koncept för 
bostadslösningar och en eko-ort i Stenhammar, idag en förort i Härnösand. Koncepten ska fokusera på hur vi 
genom formgivning föreslår platser, miljöer och rum för mer ekologiskt medvetna aktiviteter, situationer, 
fenomen och materialval.  

Kursen börjar med en studieresa till Härnösand. På plats kommer vi följa ett program med föreläsningar och 
studiebesök samt genomföra fältstudier på tomten för Härnösandsmodellen i Stenhammar. I form av 
grupparbete kommer vi sedan under kursens gång ompröva fältets olika verktyg genom att fördjupa oss i 
forskning om alternativa ekonomiska scenarios och posthumanistisk teori. Vi kommer att använda 
kartläggningsmetoder för att synliggöra linjära aktiviteter, situationer, fenomen och materialval. Vi kommer att 
ställa vad vi upptäcker i relation till hemmets ritualer, materialiteter och bostadens utformning, för att så 
småningom kunna materialisera nya koncept utifrån kursens övergripande tema, formgivningens ekologier i 
boende, arbete och lek aktiviteter.  
 

Nyckelord: 
hemmet, kultur, typhus, ekoby, ekologi, system, samäga, delningsekonomi, samliv, samboende, samverkande 



Lärandemål 
Se kursplan 
Förkunskapskrav  
Se kursplan 

Kursblockets uppläggning och undervisningsformer:  

Under kursen kommer vi genom seminarier, workshop och presentationer träna i att bryta ner idéer, teori och 
forskning till form principer som du testar, materialiserar och visualiserarunder kursens gång.  Syftet är att 
utforska, re-programmera om och re-konfigurera den byggda boendemiljön och tänka om och bryta dagend 
linjära levnadsmodeller, situationer och vardagspraktiker för boende-, arbete- och lekmiljöer. Vi kommer som 
grupp utforska hur många av våra vanligaste aktiviteter som matlagning, bad, vila, utbyte, arbete, lek m.fl. speglar 
den distanserade relation vi bildat till våran planet under den s.k. capitalocenen eller antropocenen.  
I det stora hela kommer vi undersöka idéer som omfamnar en mer posthumanistisk hållning till hur vi skulle 
kunna re-programmera våra liv genom det byggda i ett systemskifte. Du kommer att introduceras till begrepp 
inom systemteori och ekologisk och social design. Kursen avlutas med en utställning där du genom 
materialprover, modeller, illustrationer och ritningar i bild och film format kommunicerar hur vi idag skulle kunna 
omforma/representera våra samhällen, miljöer och rum i klimatkrisens spår. Följande brief ingår i kursen; 

 

Brief 1 (presentation torsdag 8e oktober) 

Fältstudier och Kartläggning – vi utreder platsen och packar bostadens aktiviteter, utformning, ekologier och 
program materiellt, socialt, kulturellt, politisk och ekonomisk.  

 

Brief 2 (presentation torsdag 15e oktober) 

Aktiviteter och Programbeskrivning – vi utforskar och programmerar ekologiskt medvetna aktiviteter som kan 
kopplas till de platser, miljöer och rum inom boende arbete och lek.  

 

Brief 3 (presentation torsdag 22e oktober) 
Koncept och projektplan – vi börjar skissa och formulerar en projektidé baserat på brief 1 och brief 2 

 

Brief 4 (delpresentation torsdag 5e nov) 
Formgivning och kommunikation – vi utvecklar, formger och kommunicerar projektet utifrån bakgrund, 
frågeställningar, syfte, mål i projektplanen 
 
Kursen kommer sammanställas i en portfoliodokumentation på max 5 st A3 som visar på undersökningar 
genomförda i processen, metoder som använts för att gestalta idéer, formulerad koncept och slutgiltigt förslag 
kommunicerad genom bild och skriven reflektion max en A4. 

Uppgifterna kommer finnas på Canvas och OBS! Lämnas in via Canvas som PDF 

 
Examination: 
Sker i form av inlämning, utställning och seminarium med presentationer och diskussioner.  Kursen börjar den 
28e sept kl 10:00 i S4 /zoom och avslutas med en utställning i Vita havet den 23e november till 27e november. 
Delpresentationer onsdag och torsdag den 4e och 5e nov. 

 
 
Betygskriterier 
Aktivitet +Rum, 9 hp 

Delmoment 1 Inredningarkitektur och Möbeldesign 3, för betyget godkänt ska studenten;  
- presentera en kartläggning av sammanhang, aktiviteter och ekologi kopplat till bostad, arbete och lek 
- redovisa en projektplan 
- presentera ett koncept genom modeller, illustrationer, ritningar och bild och/eller rörlig bild 
- redogör för de olika ekonomiska, ekologiska, sociala och politiska system som finns i konceptet 



- redogör för gestaltningsmetoder som använts i designprocessen för att i olika skalor utforska 
rumsligheter, konstruktioner och materialval 

- presentera miljöernas funktioner i konceptet i fysiska och digitala modeller och i lämpliga skalor 
- redovisa en eller flera materialundersökningar som varit viktiga för projektet i full skala 
- presentera med hjälp av bild och /eller film från digitala modellstudier/renderingar olika 

arkitektoniska uttryck som du undersökt och utvecklat i din gestaltning 
- redovisa metoder som använts för att genomföra fullskaliga studier av rum med kroppen  
- redovisa studier av material, aktiviteter och forskning som påverkat planlösningsprinciper i plan och 

projektion 
- sammanfatta konceptet i en berättelse på max en A4 sida 
- presentera en portfoliosammanställning i A3 format med hjälp av bild och berättande  
- presentera konceptet i utställningsformat  

 

Kurslitteratur och övriga läromedel 

Texter deals ut under kursen i PDF format via länk i Canvas.  
 
Schema 
Vecka 40 – 48 är schemalagd och finns tillgänglig på Canvas kalender under kursen Inredningsarkitektur och 
Möbeldesign 3, Boende, Arbete, Lek Aktivitet + Rum 9 hp. Kursen fortsätter under Material och Teknik kursen 
under vecka 46-48. 

Dokument upprättat av: 
Sergio Montero Bravo, Lektor i inredningsarkitektur 2020-09-23 
 
 


