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Allmänt 

Denna kurs är integrerad i kursen Inredningsarkitektur och Möbeldesign 3 och fokuserar på olika metoder för 
att representera ekologiskt medvetna materialval, cykelanalys studier och fysiska materialunderökningar i ett 
designkoncept. Stor tonvikt ligger i att visuellt utforska ekologiska materialval och synliggöra ekologiska 
produktionsprocesser i ritningar, illustrationer och representationer.  

Lärandemål 
Från kursplan Inredningsarkitektur och möbeldesign 3: Boende Arbete Lek 
Efter avslutad kurs ska studenten: 

- visa fördjupad förmåga att analysera och beskriva krafters rörelse och beteende i olika 
konstruktioner och material 
- visa förståelse för olika material och dess livscykelprocesser 
- kunna använda och utveckla kunskap om material, klimat, konstruktion och detalj i gestaltningen av 
rum, interiörer och möbler i olika skalor 
- kunna läsa och göra tekniska ritningar för produktion med hjälp av digitala 3D- tekniker, CAD/CAM. 
- grundläggande kunna beskriva samspelet mellan val av material och teknik i relation till 
inredningsarkitektur och möbelformgivning med avseende på helhets- och detaljlösningar, klimat, 
arbetsprocesser och metoder. 
- reflektera över sitt lärande 
 
Förkunskapskrav  
Se kursplan 

Kursblockets uppläggning och undervisningsformer:  
Under kursen fördjupar sig studenten i materiella representationer och processer och livscykelanalys av 
designidéer i ett befintligt koncept som handlar om boende-, arbete- och lekmiljöer. Med hjälp av föreläsningar 
och handledning introduceras studenten till ämnet.  

Examination: 
Sker i form av inlämningar, seminarium och utställning.  
 
Betygskriterier 
för godkänt betyg ska studenten: 



- presentera materialprover som utforskar ett ekologiskt designperspektiv 
- redovisa strategier för konstruktionsprinciper förankrade i ekologiska förhållningssätt 
- presentera representationer som visar hur ett ekologiskt tänk är formdrivande i gestaltningen 
- visa på metoder för att undersöka materialval i olika skalor 
- argumentera för sina materialval i relation till ett helhetskoncept 
- redovisa processer som använts för att studera tekniska aspekter av materialiserandet 
- presentera materiella och tekniska sammansättningar och livscykelanalyser i illustrationer 
- sammanfatta de materiella processerna med  hjälp av bild och text 

 

Kurslitteratur och övriga läromedel 
Texter deals ut vid kursstart och under kursen 
 

Schema 
Hänvisas till Canvas 
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