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Allmänt  
Delmoment 3 syVar -ll aP studenten ska utveckla siP möbelkoncept från skiss -ll, en i detalj genomarbetad 
prototyp.  
Arbetet presenteras i en utställning i Telestaden under v.49. 
I fördjupningsmomentets senare skede ingår aP bygga prototyp i skala 1:1, trovärdigt u[örd och presentabel i 
samband med årets möbelmässa under v.6, 2021.  
 
Metod 
Möbeln utvecklas genom 3d-modulering, detaljtester, materialisering, modell- och mockup-byggande samt 
slutligen -llverkning av fullskalig prototyp. Genom dessa moment studerar studenten områden rörande, ergo-
nomi, funk-on, material, konstruk-on och produk-on mm, vilket slutligen leder -ll en konkret fullskalig mö-
belprototyp. 

Studenternas projekt kommer dessutom matchas mot en representant för eP producerande möbelföretag. I 
dialog med producent kommer projektet testas mot producentens möjligheter och förutsäPningar. Möjlighet 
finns också aP matcha projekt mot annan part (ej möbelproducent) om det är relevant för projektet. 
Mötet mellan designer och producent ini-erar dialog och diskussion rörande exempelvis produk-onsmetoder, 
marknad, material i rela-on -ll hållbarhet/ uthållighet mm. I denna utvecklingsfas ges möjlighet för studenten 
aP testa sina idéer skarpt mot producent.  

Genomförande 
Prototyp kommer byggas av studenten i Kons[acks verkstäder, om inget annat avtalas mellan student och pro-
ducent. Till hjälp i prototyp-llverkningen har studenterna lärare och verkstadsansvariga tekniker knutna -ll sko-
lan. IA’s träverkstad är förbokad så studenter i K3 (möbel och rum) har företräde v.48 och 49 (2020), samt v.1 
och 2 (2021). 

Det ingår även som moment i denna fördjupningsdel aP gestalta, bygga och genomföra utställning på angiven 
plats i samband med möbelmässan v.6 i Stockholm. Mer informa-on om utställning med -d och plats kommer 
senare. 
 
Lärandemål  
EVer avslutad kurs ska studenten:  
- med fördjupad förståelse använda begreppen samhälle och interiör i rela-on -ll rum och möbler 
 - kri-skt reflektera över inredningsarkitekters och möbeldesigners olika existerande och möjliga roller i sam-
hället  



- utveckla och använda verktyg och metoder för analys och gestaltning av iden-fierade komplexa samband  
- utveckla metoder för aP dokumentera, bearbeta, gestalta med och presentera aspekter som berör -d och 
processer  
- självständigt genomföra en fördjupad studie och gestaltning  
- inhämta och analysera referenser som komplePerar och belyser aspekter i det egna projektet - definiera och 
diskutera de prak-ska såväl som de konceptuella aspekterna av det konstnärliga gestaltningsarbetet 
- sammanställa och presentera siP arbete samt kri-skt reflektera över valda verktyg och metoder, representa-
-oner och perspek-v, dialogen med andra aktörer, samt över den egna gestaltningsprocessen och siP lärande 
 
Kurskrav  
Obligatoriska moment är kursintroduk-on, delpresenta-oner, gemensamma seminarier och slutpresenta-on. I 
det fall aP studenten missar eP obligatoriskt moment kan motsvarande lär-llfälle -llgodoses med komplePe-
ringsuppgiVer. Samtliga deluppgiVer är obligatoriska om annat ej anges. UppgiVerna redovisas muntligen och 
visuellt under kursens gång, samt i en “atlas” som lämnas in digitalt vid kursens slut. Med atlas avses en grafisk 
sammanställning av kursens arbete, inklusive skisser, dokumenta-on, referenser mm.   
Ak-vt deltagande i gemensamma föreläsningar, seminarier. Deltagande i presenta-oner och genomgångar. Till-
verkning av objekt.  
 
Kursens uppläggning och undervisningsformer 
Undervisningen sker genom föreläsningar, plats- och studiebesök, workshops, seminarier, 
handledning samt arbete i grupp och individuellt. Undervisningen bedrivs i huvudsak av Lars 
PePersson, med inriktning mot möbel. Under kursen kommer vi aP  
använda olika typer av feedbackformat. Vi kommer aP laborera med rollspel där vi belyser 
de enskilda projektens möjligheter ur olika perspek-v såsom brukarens, städarens, 
fas-ghetsägarens etc. Vid eP annat feedback-llfälle kommer vi aP fokusera på 
gestaltningens iden-tet och uPryck genom aP bjuda in en utomstående som får reagera 
u-från eP urval bilder/modeller/prototyper, helt utan upphovspersonens muntliga eller 
skriVliga förklaringar. EP mål är aP feedback-llfällena ska vara eVertraktade möjligheter -ll  
aP utveckla projektet, där studenten genom feedback från klasskompisar, lärare 
 
ExaminaTon 
Muntliga presenta-oner enl. Senare besked.  

Betygskriterier  
För betyget godkänt krävs aP studenten: 
- Presenterar siP möbel i skala 1:1 
- Muntligt redovisar sin undersökning  kring den gestaltade möbeln. 
- Redogör muntligt för möbelns relevans för ert material.  
- Mo-vera materialval, sammansäPningar, ytbehandlingar mm u-från ert material och delge era tankar kring 
ert material u-från eP hållbart perspek-v.  
KursliUeratur och övriga läromedel 
Lånas från Kons[acks bibliotek.  
Erik Berglund, SiPmöblers måP  
Manufacturing processes for design professionals  / Rob Thompson   
Sustainable Materials, Processes and Produc-on / Rob Thompson  
Prototyping and low-volume produc-on / Rob Thompson  
Why material maPers / Solanki, Seetal  
Material innova-on / Dent, Andrew 
Addi-ve manufacturing : design, methods, and processes / Steinar Killi  
Radical maPer : rethinking materials for a sustainable future / Franklin Kate 

 
 
 
 



 
Grovt schema (hållpunkter) 
v. 46 Textseminarium  
 Hållbarhetsworkshop 
v. 47 Presenta-on producenter 
v.48  Textseminarium  
 Förtur -ll verkstan  
v.49 Installa-on i Telestaden  
 Presenta-on och utställning  
v. 52-2 Finjustering och prefab utställningsmonter inför möbelmässan på stan  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