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Förkunskaper
Minst 60 hp i ämnet design eller motsvarande.

Mål
Efter avslutad kurs skall studenten:
kunskap och förståelse
l
l

kunna visa kunskap om grundläggande aspekter som rumsanalys omfattar
förstå anvisningar för produktion av lös och fast inredning samt möbel

färdighet och förmåga
l

kunna tillämpa konstnärliga metoder i produktgestalning avseende fast och lös
inredning i ett givet sammanhang.

l

kunna med anvisningar för design (ritningar och modeller) redogöra för
rumsgestaltning och/eller möbelformgivning i ett givet sammanhang.

värdering och förhållningssätt
l

kunna göra bedömningar och fatta beslut om lämpliga metoder för den egna
designprocessen.

Innehåll
Kursen ger fördjupad praktisk färdighetsträning i produktgestaltning med fokus på
rumgestaltning avseende fast och lös inredning.
I kursen ges träning i konstnärligt arbete med rumsgestaltning, möbelformgivning och

designprocessen.

Innehåll
Kursen ger fördjupad praktisk färdighetsträning i produktgestaltning med fokus på
rumgestaltning avseende fast och lös inredning.
I kursen ges träning i konstnärligt arbete med rumsgestaltning, möbelformgivning och
praktiskt modellarbete i ett givet sammanhang.

Undervisningsformer
Föreläsningar, laborationer och praktiskt arbete, studiebesök, handledning och
självstudier.

Examination
Kursen bedöms med betygen A, B, C, D, E, Fx eller F.
Examinationsformer omfattar inlämningsuppgifter.
Betyget A utgör det högsta betygssteget, resterande betyg följer i fallande ordning där
betyget E utgör det lägsta betygssteget för att vara godkänd. Betyget F innebär att
studentens prestationer bedömts som underkända.

Kursvärdering
Under kursens genomförande eller i nära anslutning till kursen genomförs en
kursvärdering. Resultat och analys av kursvärderingen ska återkopplas till de studenter
som genomfört kursen och de studenter som deltar vid nästa kurstillfälle.
Kursvärderingen genomförs anonymt. Kursvärderingen arkiveras enligt institutionens
bestämmelser.

Övrigt
Studenten skall räkna med kostnader för material, studiebesök och utskrifter.
Betygskriterier för AFskalan kommuniceras till studenten via särskilt dokument.
Studenten informeras om kursens betygskriterier senast i samband med kursstart.

Kurslitteratur och övriga läromedel
Obligatorisk litteratur
Anthony Sully (2012) INTERIOR DESIGN Theory and Process A C Black Publishers
Ltd ISBN: 9781408152027 216 sidor
Stuart Lawson (2013) Furniture Design: An introduction to development, materials
and manufacturing Laurence King ISBN: 9781780671208 224 sidor

