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Allmänt 
Kursen tar utgångspunkt i Telestaden i Farsta. Inledningsvis kommer vi att upprätta ett 
fältkontor i Televerkets f.d. huvudkontor, och genom arbete på plats undersöka olika 
aspekter av området, inklusive historiska, rumsliga, materiella, ekologiska och sociala frågor 
och sammanhang. Området upprättades i strukturalistisk anda i slutet av 1960-talet och står i 
nuläget inför en omfattande förändring. I kursen kommer vi utveckla strategier och förslag för 
nya verksamheter och mötesplatser, interiört såväl som i gaturummet. De senaste åren har 
en serie kriser och rörelser, från pandemi och klimatkris till Metoo och BLM, påverkat hur vi 
ser på samhället och våra gemensamma rum. I kursen kommer vi att spekulera i hur rollen 
som inredningsarkitekt och möbelformgivare ser ut idag och framöver. Vilka utmaningar står 
fältet inför, och hur kan vi bli bättre rustade för dessa? Samtidigt som vi lyfter frågor som rör 
hållbarhet och samhället i stort, kommer vi att gräva i det lokala och specifika. Hur kan 
gestaltningen av en rumslighet eller en enskild möbel säga något relevant om den tid vi 
verkar i? På vilka sätt kan en interiör upprätta en aktiv dialog med en specifik plats, inklusive 
dess olika narrativ och historier? Hur kan gestaltningen av en stol utgöra ett relevant inspel 
för ett samhälle i förändring? Aspekter av tid kommer återkommande belysas genom 
projektet, från historiska data till återbruk och livscykelanalyser.  
     I kursens första fas (moment 1 och 2) kommer studenterna att utveckla och gestalta 
förslag för en verksamhet som främjar möten och gemenskap i Telestaden i Farsta. I en 
senare fas (moment 3) väljer studenten om denne vill fördjupa arbetet med en enskild möbel 
eller utveckla den större rumsliga situationen.  
 
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 

Kurskrav 
Obligatoriska moment är kursintroduktion, delpresentationer, gemensamma seminarier och 
slutpresentation. I det fall att studenten missar ett obligatoriskt moment kan motsvarande 
lärtillfälle tillgodoses med kompletteringsuppgifter. Samtliga deluppgifter är obligatoriska om 
annat ej anges. Uppgifterna 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, dokumentation, referenser mm.   
 
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 
Pettersson, med inriktning mot möbel, och Einar Rodhe, med inriktning mot rum. I tillägg 
kommer Johanna Enger att föreläsa och handleda i ljussättning medan Christian Björk 
kommer att lyfta fram historiska och teoretiska perspektiv. Under kursen kommer vi att 
använda olika typer av feedbackformat. Vi kommer att laborera med rollspel där vi belyser de 
enskilda projektens möjligheter ur olika perspektiv såsom brukarens, städarens, 
fastighetsägarens etc. Vid ett annat feedbacktillfälle kommer vi att fokusera på 
gestaltningens identitet och uttryck genom att bjuda in en utomstående som får reagera 
utifrån ett urval bilder/modeller/prototyper, helt utan upphovspersonens muntliga eller 
skriftliga förklaringar. Ett mål är att feedbacktillfällena ska vara eftertraktade möjligheter till att 
utveckla projektet, där studenten genom feedback från klasskompisar, lärare och 
utomstående ges möjlighet att bättre förstå sitt projekt och sin metod. 

Kursen har tre moment: 

1. Interiör och samhälle 
Kursen inleds med en veckas workshop intensivt på plats i Telestaden i Farsta med 
workshops där studenterna genom platsanalyser formulerar inledningen till ett 
designprojekt förankrat både i en konkret lokal situation, och relation till ett samhälle 
under förändring. Arbetet sker efter den inledande veckan växelvis i ritsal och 
verkstäder på Konstfack, samt på distans, med kommunikation via Zoom. Moment 1 
skall resultera i ett gestaltat rumsligt förslag till för en verksamhet som främjar möten 
och gemenskap inom Telestaden.  
 
 

2. Möbel och samhälle 
Parallellt med arbetet i moment 1 utvecklar studenten en möbel till sitt rumsliga 
förslag. Studenten skall självständigt driva sin designprocess och genom 
handledning, föreläsningar och seminarier utveckla sitt möbelkoncept till ett färdigt 
designförslag. Den föreslagna möbeln kan vara av karaktären solitärt objekt, eller kan 
vara ett objekt ämnat för repetitiv produktion. Möbelkonceptet skall kunna motiveras 
utifrån de de funktioner, rumsliga samband, gestaltningsprinciper mm. som utvecklats 
i moment 1. 
 
 

3. Fördjupning  
I projektets sista moment väljer studenterna om de vill fördjupa arbetet med möbeln 
eller gestaltningen av den rumsliga situationen. I v 49 görs en gemensam utställning 



som samlar möbel- och rumsgestaltningen i lokalerna i Telestaden.  
 
Fördjupning Möbel 
I möbelspåret utvecklas möbeln genom modell, mockups och fullskaliga prototyper 
som studerar möbelkonstruktion, tillverkningsmetoder, ergonomi, funktion mm för att 
leda till en konkret fullskalig möbelprototyp, att ställa ut på möbelmässan 2021. I detta 
moment breddas möbelns kontext och andra aspekter av möbelns tillblivelse får ta 
plats. I projektet undersöks var gränsen går mellan det generella och det specifika; på 
vilket sätt relaterar möbeln till en specifik plats, och hur fungerar möbeln i andra 
sammanhang? 

Fördjupning Rum 
I det rumsliga spåret vidareutvecklas förslaget för en interiör eller exteriör verksamhet 
i Telestaden. Ett stort fokus kommer att ligga på förslagets relation till platsen, utifrån 
materiella, rumsliga och sociala perspektiv. Parallellt med ett konkretiserande 
gestaltningsarbete genom ritning, modell, visualisering mm, utvecklar studenten i 
fördjupningen det enskilda projektets frågeställning och sätter denna i relation till 
relevanta referensprojekt inom rumslig praktik. En möjlighet med fördjupningen är att 
diskurs, tematik och metoder som studenten utvecklar kan ligga till grund för ett 
examensprojekt.  
 
 

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. 
- studenten har vid handledningstillfällen och genomgångar visat att hen kan kontextualisera 
och reflektera över sitt arbete. 
- inlämningarna håller en konstnärlig och teknisk nivå som motsvarar kursens lärandemål. I 
möbelfördjupningen skall studenten utveckla en fullskalig prototyp för en möbel. I 
rumsfördjupningen skall studenten ta fram en konkret rumsligt förslag som presenteras 
genom relevanta representationer så som ritningar, modeller, visualiseringar, text mm. 

Kurslitteratur och övriga läromedel 
Under kursens gång kommer vi ha en serie korta seminarier där vi diskuterar en film, en 
artikel etc. Nedan följer exempel på litteratur och videofilmer. 
 
Artiklar och böcker: 

Borasi, Giovanna, Maarten Gielen, and Konstantinos Pantazis. 2018. ”Specifying from a 
Broader Catalogue.” Canadian Centre for Architecture, September 19, 2018. 
https://www.cca.qc.ca/en/articles/issues/24/into-the-material-world/53665/specifying-from-a-
broader-catalogue. 

Brand, Stewart. “Shearing Layers” In How Buildings Learn: What Happens After They’re Built. 
Penguin Books, s 12-23. 1994.  

Iturbe, Elisa. “Architecture and the Death of Carbon Modernity”, in LOG #47, 2019. 10-23. 
Jencks, Charles and Nathan Silver. Adhocism: The Case for Improvisation. Cambridge: The 

MIT Press. Originally published by Doubleday & Company, 1972. 



Kinney, Dale. “Introduction.” In Reuse Value: Spolia and Appropriation in Art and Architecture 
from Constantine to Sherrie Levine, edited by Richard Brilliant and Dale Kinney, 1-11. 
Ashgate Publishing, 2011. 

Sjöberg, Stefan “Commoning Kits, En utställning om urban gemenskap, mötesplatser och 
delning”, utställningskatalog för utställning vid Form/Design Center i Malmö 2017. 

Thackara, John. “How to thrive in the next economy.” Thames & Hudson. 2017 chp. 
Franklin, Kate. Till, Caroline "Radical Matter : Rethinking Materials for a 

      Sustainable Future"  Länk: radical matter.pdf  
 
Video: 

Bouroullec, Ronan, On design hits and disasters. Lecture on youtube. 
https://www.youtube.com/watch?v=SXBf8FHXVrk 

Morrison, Jasper, On designing from personal experience. Lecture on youtube. 
https://www.youtube.com/watch?v=ZXvbKw3XDUA 

Taillieu, Jo - Superonda Talks: Reuse and New Aestethics, lecture on youtube, 2020 
https://www.youtube.com/watch?v=uvpZLfN8HA4 

Schema 
Ramtiderna för den lärarledda undervisningen är 9.00 - 16.00. Studierna omfattar heltid, 
vilket motsvarar 40 timmars arbetsvecka. Den tid inom ramen som inte upptas av lärarledd 
undervisning samt övrig tid upp till 40 timmar är självstudietid. Utöver introduktionsveckan 
samt veckor med examinationer så kommer gemensamma aktiviteter vanligtvis vara 
begränsade till tisdagar och torsdagar. På tisdagarna kommer vi i regel ha morgonmöte kl 
9.00 följt av ev seminarium eller föreläsning varpå resterande dagen är vigd för handledning. 
På torsdagar kommer vi ofta att ha studentledd feedback i mindre grupper kl 13-16. För 
detaljer, se Canvas. På grund av den rådande pandemin kan vissa moment komma att ske 
utanför ramtiderna för att minska trycket på skolans lokaler. 
 
 
 

V.39: Fältkontor och platsanalyser i Telestaden, Farsta 
 
Under den första veckan har vi tillgång till en stor lokal i Farsta där vi upprättar ett fältkontor. 
Arbetet under veckan fokuserar på dokumentation och insamling av material inför det 
fortsatta arbetet. Veckan avslutas med show and share där information och upplevelser 
delas i gruppen genom utställning, performance och rumsliga installationer. 
 
Måndag 21/9 (ER+LP) 
9.15: Samling på torget i Telestaden, gemensam rundvandring och introduktion.  

• 09.30-11.00 Introduktion till området med Per Högdin, Utvecklingschef Telestaden 
11.15-12.00 Introduktion till projektet. 

• 13.00-14.00 Projektpresentation av Jonathan Lennman. 
14.00: Grupparbete påbörjas.  

• Inredning fältkontor. Iordningställande av lokal inför fortsatt arbete i grupp, och med 
social distans. Gemensam yta upprättas för samlingar, föreläsningar mm. 

• Platsanalys. Alla grupper mappar en aspekt, såväl exteriört i området som interiört i 
de valda rummen, med avsikt på samt relationer mellan dessa. Ett mål är att vi 
kollektivt bygger en gemensam rik databas över byggnaden och området, som kan 
ligga till grund för det fortsatta arbetet under hösten. Analyserna redovisas visuellt på 
fredagen 25/9. Detta kan t.ex. ske genom planer, sektioner, diagram, fotografier, film, 
performance etc. Exempel på aspekter att analysera: 
- Funktioner, aktiviteter, verksamheter samt hur dessa sker över dygnet och veckan 



- Rörelsemönster, inklusive hur det förändras över dygnet och veckan 
- Skala, rum, rumssekvenser 
- Möbler och inredning 
- Ytskikt, materialitet 
- Tektonik, konstruktion 
- Klimat, växt- och djurliv  
- Historiska händelser inklusive spår av dessa 

 
Tisdag 22/9 (LP) 
9.00-12.00: Fortsatt arbete med platsanalys. Handledning med Lars. 
13.00: Workshop: Inläsning Detalj. Alla studenter väljer en valfri detalj att studera, förstå 
beskriva hur den relaterar till helheten. Enskilt arbete eller i grupp.  
15-16: Show and share 
 
Onsdag 23/9  
Fortsatt eget arbete med platsanalys i grupper. 
 
Torsdag 24/9 (ER + Frida Wallin) 
09.00-12: Workshop: 3d-scanning med laser och fotogrammetri.  
EM: Fortsatt eget arbete med platsanalys i grupper, och iordningställande av lokal inför show 
and share. Handledning Einar. 
 
Fredag 25/9 (ER+LP)  
11.00-15.00: Show and share. Diskussion/Utställning. 
15-17: Städning och återställning av lokalen 
 

Tisdag 29/9 (ER+LP)  
 
13.00-14.30 Föreläsning och rundvandring White arkitekter, Anna + Annie, rundvisning 
 
 
 


