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Materialmöten 

Allmänt  
”det jag håller i min hand är en spik, men vad skulle det kunna bli” (Sigurd Lewerentz)


Varje stilbrott har varit en resultat av nya material och nya tekniker att bearbeta dem med. När stålrö-
ret på 30-talet blev billigt att bearbeta, började arkitekter intressera sig för det nya formstabila mate-
rialkomponenten. På 60-talet blev plaster möjliga för storskaliga och billiga produktioner. På 80-talet 
och början av 90-talet revolutionerade CNC-fräsen möbelformgivarens möjligheter att fräsa hål och 
spår i skivmaterial, vilket medförde att varje ny planmöbel skulle perforeras.


Kort sagt, formgivares uttrycksmöjligheter påverkas till stor del av materialens egenskaper och de 
bearbetningsmetoder som står till förfogande. Naturligtvis påverkar även andra andra aspekter form-
givares designbeslut. Dra min föreläsning våren 2020 från möbel i offentlig miljö till minnes.  
Kunskapen om material och komponenter är ett av formgivaryrkets viktigaste verktyg och inspira-
tionskälla. Denna kurs syftar till att väcka er nyfikenhet på material, bearbetningsmetoder och kom-
ponenter och pröva att använda deras egenskaper som inspirationskälla.


Lärandemål  
 
Efter avslutad kurs ska studenten: 
- självständigt kunna söka kunskap om olika material och teknik, användning och möjlig utveckling 
- visa fördjupad förståelse för prototypbegreppet och om prototypers användning inom inredningsa-
kitektur och möbelformgivning 
- använda avancerade prototyp- och produktionstekniker 



- ha en grundläggande förståelse för möjliga samarbeten med industri 
- i möte med produktionsindustri undersöka och utveckla olika möjliga samarbetsformer och arbets-
processer mellan gestaltare och industri 
- sammanställa och presentera sitt arbete samt kritiskt reflektera över relationen mellan gestaltning 
och produktion och olika aktörers roller i processen.  
- reflektera över sitt lärande  

 
Kurskrav 
Aktivt deltagande i gemensamma föreläsningar, seminarier, studiebesök samt delat ansvar i grupp-
uppgift. 
Deltagande i presentation enl. uppgifter nedan 
 
Kursens uppläggning och undervisningsformer 

Kursen läggs upp i 2 delar: 

Del 1. Materialutforskning - 7 material  i grupparbeten om två studenter. 
Del 2. Formge valfri möbel eller produkt. Enskilt arbete 

Seminarier, föreläsningar, studiebesök varvas med handledning samt grupparbete och enskilt de-
signarbete.  


Presentationer hålls via Zoom, videomöten. 
Föreläsningar hålls både via Zoom och live på anvisad plats.


Följande föreläsningar ingår:  
Björn Florman, plats materialbiblioteket, Älvsjömässan 
Stig Bardage, Ageing lab, Material and surface design, Rise 
Kristina Fridh, textil forskning, Konstfack 
Sergio Montero Bravo, formgivningens ekologier, Konstfack 
Janine Benyus, Biomimicry in action, TED 
Johan Rockström, Planetary boundaries, TED 
Lars Pettersson, Material och metod i projekt, Konstfack


 


Del 1.  Materialutforskning 
 
 Grupparbete om 2 personer.


Ni kommer genom lottdragning få ett material/ materialområde att studera. Ta reda på allt ni kan om 
ert material och relevanta varianter av det. Ta reda på vad ert material har för egenskaper och vad 
det lämpar sig för typ av produktion, samt vilka bearbetningsmetoder som materialet lämpar sig för.


Ge akt på att materialen har olika egenskaper och är bearbetade med olika metoder. De kan ha olika 
ytbehandling och struktur, kulör mm. 




Sammanställ digital presentation som redovisas via Zoom. Beställ varuprover från tillverkare och 
märk dessa ordentligt. Det gör inget om proverna dyker upp efter kursens slut, de kommer tillhöra 
klassen och klassens materialbibliotek ni kommer ha nytta av under ert studieår. 


Kom ihåg detta är bara början av ert materialutforskande. Se detta som en introduktion och inspira-
tion till er framtida förkovran om material. I denna kurs kommer vi att fokusera på alla material föru-
tom trä och träfiberbaserade halvfabrikat. Skälet är att ni redan är kunniga på både materialet och 
dess bearbetningsmetoder. Istället kommer en av grupperna studera framtidsmaterial baserade på 
trä (cellulosabaserade material, så som exempelvis pulp mfl.)


Material 
 
Exempel på frågor att besvara i er presentation: 
Var utvinns råvaran? 
Hur utvinns råvaran? Metoder vid brytning. 
Vilka är de vanligaste förädlingsmetoderna och bearbetningsmetoder? (exempelvis gjutning, fräs-
ning, prägling, sågning mm.) 
Vad är vanligaste användningsområdena, dvs. vilka produkter brukar materialet förekomma?  
Vilka leverantörer finns det på marknaden? 
Materialets konstruktiva egenskaper? 
 
Vilken är miljöpåverkan? 
När är miljöpåverkan störst – under utvinning, bearbetning, omformning till produkt, användning, 
återvinning/ destruktion/ deponering? 
Hur arbetar industrierna som är kopplade till materialet med de ökade kraven på hållbarhet? 
Hur ser produktionsförhållanden ut? 
Var utvinns materialet och var förädlas dessa? Påverkan vid transporter? 
Materialets slutdestination. Återvinning, förbränning eller skräp.


(Ge bild av hur materialet förädlas från råmaterial till färdig produkt, och vilket öde materialet möter 
efter produktens slutanvändning, materialets sk. livscykel)  
 
Materialgrupper:


- Textila material och textila applikationer för arkitektur och inredning 
-	 Metaller. Aluminium, Järn, Stål, Mässing, Koppar 
-	 Keramiska material och glas 
-	 Sten, betong och fibercement etc. 
-	 Polymera material - Härdplaster  
-	 Polymera material - Termoplaster 
-	 Cellulosabaserade material  
	 Polymera material - Bioplaster, Kompositer mfl. 

Presentation. 
Sammanställ era erfarenheter i text och bild. Anpassa ert material så att ni kan skicka detta som 
bunden pdf i stående A4-format till mig efter redovisningen, jag kommer sätta ihop materialet till 
klassens materialbok, som ni alla får . Redovisa ert arbete på zoom fredag 11 september. Redovisa 
muntligt med stöd av bild och text, dela skärm.




Del 2. 
Formge valfri möbel eller produkt. - enskilt arbete 
 
Med Lewerentzs parroll i minne ska ni med samma utgångspunkt formge en produkt. Utgå från ert 
undersökta material och ställ frågan ”vad vill materialet?”. Formge en produkt utifrån materialets för-
delar, bearbetningsmetoder eller dess begränsningar.


Ge akt på hur materialet och dess egenskaper kan leda er i designprocessen och kreativt bidra till 
skissarbetet. Låt materialet vara med och styra, eller utmana det med något det inte riktigt klarar av. 
Det viktiga är att vi har underlag för diskussion.


Presentation. 
Presentera ert förslag i form av 3d-skisser och redogör för hur ert förslag dels skulle produceras som 
prototyp, hur det skulle produceras i sk. nollserie (några hundra), samt hur den skulle massprodu-
ceras industriellt (tusental). Beskriv skillnaden mellan de olika produktionsmetoderna.


Genomförs på Zoom, dela skärm. 
 
Examination 
Muntliga presentationer av del 1 och 2 sker på Zoom. Presentationer sker med stöd av text och bild, 
på delad skärm.  
 
Presentation del 1. 
Sammanställ era erfarenheter i text och bild. Anpassa ert material så att ni kan skicka detta som 
bunden pdf i stående A4-format till mig efter redovisningen, jag kommer sätta ihop materialet till 
klassens materialbok, som ni alla får . Redovisa ert arbete på zoom fredag 11 september. Redovisa 
muntligt med stöd av bild och text, dela skärm.


Presentation del 2. 
Presentera ert förslag i form av 3d-skisser och redogör för hur ert förslag dels skulle produceras som 
prototyp, hur det skulle produceras i sk. nollserie (några hundra), samt hur den skulle massprodu-
ceras industriellt (tusental). Beskriv skillnaden mellan de olika produktionsmetoderna.


Betygskriterier 
För betyget godkänt krävs att studenten: 
- Muntligt redovisar sin undersökning kring den gestaltade möbeln. 
- Redogör muntligt för möbelns relevans för ert material. 
- Tillverka och presentera en modell av representativt material (ex. vis. Pappkartong) i valfri skala.                  
- Presentera med hjälp av renderade bilder av 3d-modell. Modellering och rendering i valfritt pro-
gram. 
- Motivera materialval, sammansättningar, ytbehandlingar mm utifrån ert material och delge era tan-
kar kring ert material utifrån ett hållbart perspektiv. 


Kurslitteratur och övriga läromedel  
 
Lånas från Konstfacks bibliotek. 
Manufacturing processes for design professionals  / Rob Thompson   
Sustainable Materials, Processes and Production / Rob Thompson 
Prototyping and low-volume production / Rob Thompson 
Why material matters / Solanki, Seetal 



Ecological design / 
Material innovation / Dent, Andrew 
Additive manufacturing : design, methods, and processes / Steinar Killi 
Radical matter : rethinking materials for a sustainable future / Franklin Kate


Grovt schema (Kan komma att ändras innan kursstart) 

v.37  
Måndag 7/9 


09.00-09.45 Introduktion och gruppindelning, Plats S7/S8, Konstfack 
10.00-11.00 Föreläsning Lars Pettersson, Material och metod i projekt 
11.30-12.00 Bokningsgenomgång Inger Bengtsson 
13.00-14.00 Föreläsning och diskussion, Material och framtiden 
	         Biomimicry, Jeanine Benyus, TED 
	         Are Mushrooms the new plastics?, Eben Bayer 
	         Cheryl Hayashi, The magnificence of spider silk 
	           
Tisdag 8/9 
10.00-12.00 Visning Materialbiblioteket, Björn Florman. Plats: Älvsjömässan, Mässvägen 1, Älvsjö. 
Samling 09.45 vid entrén Älvsjömässan 
13.00-14.00 Föreläsning Sergio Montero Bravo


Onsdag 9/9 
Eget arbete, Handledning gruppvis. 
 
Torsdag 10/9 
Eget arbete 
 
Fredag 11/9 
Presentationer, del 1, Zoom 
 
v.38


Måndag 14/9 
Eget arbete


Tisdag 15/9 
Handledning 
 
Onsdag 16/9 
Eget arbete 
 
Torsdag 17/9 
09.00-16.00 Presentationer kursslut 
 
Fredag 18/9 
09.00-10.00 Tid för utvärdering.  
10.30-12.00 Föreläsning Kristina  
13.00-16.00 Ladda upp 5st. pdf på Canvas.




 
Dokument upprättat av: Lars Pettersson


