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1. Fastställande
Kursplanen är fastställd av Konstnärliga fakultetsnämnden 2012-02-07 att gälla från och med 2012-02-13. 

 

Utbildningsområde: Design 100 %

Ansvarig institution: Högskolan för design och konsthantverk

 

2. Inplacering
Fristående kurs. Kursen kan också ges som uppdragsutbildning.

magister/masternivå.

 

3. Förkunskapskrav
För tillträde till kursen krävs

Grundläggande behörighet för högskolestudier samt minst 60 hp från en konstnärlig kandidatutbildning

 

4. Innehåll
Kursen Ljuskonst-konstljus skall ge designers, konstnärer och konsthantverkare grundläggande kunskap i

ljuslära och belysningsteknik som är användbar i syfte att: 

Exponera konstnärliga verk, i två och tre dimensioner samt installationer i hela rum, inomhus såväl som

utomhus.  

För att bygga in ljus i skulpturer och för att använda ljus som konstnärligt verktyg  

Använda ljus som huvudsakligt konstnärligt material, för att skapa ljuskonst. 

Orientering i hur ljus använts inom konsten då och nu kommer också att ges som inspiration. Kursen kommer

också att ge kunskap i hur ljus kan förändra rum och atmosfär.

Kursen bygger på föreläsningar blandat med kortare övningar/dagskisser. Under hela kursen löper 1-2 längre

projektarbeten där studenterna analyserar rum, skissar på lösningar till ett givet problem och implementera

sina kunskaper genom visualiseringar, projektpresentationer och om möjligt provbelysningsmoment avseende

KONSTNÄRLIGA FAKULTETSNÄMNDEN

LJKO10, Ljuskonst - Konstljus, 7,5 högskolepoäng
Light Art - Artificial Light, 7.5 higher education credits

Avancerad nivå/Second Cycle

Huvudområde Fördjupning
- A1N, Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav



•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

tillämpning i byggd miljö. Övningar och projektarbeten kan ges som enskilda uppgifter och som

grupparbeten. Projekthandledning ges varje vecka och projekten examineras genom delkritik- och

slutkritikgenomgångar där även kamratbedömning ingår.

 

5. Mål
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna: 

Kunskap och förståelse 

Exemplifiera olika slags ljuskonstverk och referera till etablerade ljuskonstnärer och deras verk  

Välja de ljuskällor och armaturer som bäst passar avsett syfte.  

Presentera belysningsförslag med hjälp av grundläggande fackord och belysningskunskap samt kunna

förklara begreppens innebörd. 

Färdighet och förmåga 

Visualisera ett ljusförslag i bild och text så att det kan förstås av en uppdragsgivare.  

Presentera sitt slutförslag muntligt som om det varit en projektredovisning för en beställare.  

Föreslå en gestaltnings idé som skulle kunna realiseras med hjälp av elkonsulter och elektriker.  

Försvara hur ljus använts i det konstnärliga gestaltningsförslaget.  

  Värderingsförmåga och förhållningssätt  

Redogöra för komplexiteten i rumsupplevelse, perception och hur ljus verkar i rum och i samhälle.  

Beskriva hur hänsyn tagits till omgivande arkitektur, ljuskällor och armaturers olika förutsättningar, samt

tekniska, ekonomiska, etiska, energi- och miljömässiga aspekter.  

Argumentera för de val man gjort under processens gång.  

Opponera på kurskamraternas presentationer. 

 

6. Litteratur
Se bilaga.

 

7. Former för bedömning
Kursen bygger på kunskap från föreläsningar, seminarier, övningar och skissprojekt. Genomgångarna sker i

grupp. Kursen examineras löpande genom återkommande genomgångar efter varje övning samt vid del- och

slutgenomgångar av projektarbeten. När studenterna förhindras att närvara ges uppgifter som relaterar till de

aktuella kurstillfällena. Ett tillfälle för kompletteringar av genomgångar planeras in under kursen som en

uppsamlingsgenomgång. Examinationen genomförs som en slutkritikgenomgång där studenten skall

presentera sina belysningsförslag i ord och bild (egna skisser, teckningar eller målningar skall ingå) samt i

förekommande fall även med skalmodell eller verklig provbelysning. Vid kritikgenomgångarna opponerar

studenterna på varandra före lärarbedömning.

För godkänt betyg krävs genomförda övningar (eller motsvarande extrauppgift) presentation vid del- och

slutgenomgångar och att studenten deltagit med kamratopposition. Om studenten haft förhinder att närvara

med kamratopposition kan sådan göras skriftligt. Innehållet i presentationerna bör vara relaterat till

lärandemålen.

Student äger rätt till byte av examinator efter att ha underkänts två gånger på samma examination, om det är

praktiskt möjligt. En sådan begäran ställs till institutionen och skall vara skriftlig.

 

Student har rätt till byte av examinator, om det är praktiskt möjligt, efter att ha underkänts två gånger på

samma examination. En sådan begäran ställs till institutionen och skall vara skriftlig.
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8. Betyg
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd (U), Godkänd (G).

 

9. Kursvärdering
Kursutvärdering görs muntligt och skriftligt vid kursens slut. Kursansvarig ansvarar för sammanställningen

av studenternas värderingar och delger studenterna resultatet inom åtta veckor efter avslutad kurs.

 

10. Övrigt
Undervisningsspråk: engelska och svenska.

Undervisningsspråk är svenska och/eller engelska. 

Studenten kan behöva betala för kollektivtrafikresor inom Västra Götalands Regionen ex. för studiebesök och

övningar i Alingsås.

En del kursmoment avseende exempelvis studiebesök, inventeringsövningar och provbelysning utomhus kan

komma att schemaläggas till kvällstid när det är mörkt ute.

I kursen används en virtuell lärplattform för digital kommunikation mellan lärare och student samt mellan

studenter. Därför krävs tillgång till dator och Internet.
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Litteraturlista Ljuskonst-Konstljus

Kurslitteratur
Kurskompendium kan köpas hos HDKs vaktmästare á ca. 25 Kr.

Häggström, C. (2009). Visual Distinction between Colour and Shape – a functional 
explanation applying camouflage concepts in analysis of colourdesign effects on 
experimental relieves. . The 11th Congress of the International Colour Association (AIC 
2009), . D. S. e. a. CD. Sydney, Colour Society of Australia.

Madsen, M. (2006). Light-zone(s): as Concept and Tool. An architectural approach to the 
assessment of spatial and form-giving characteristics of daylight, The Royal Danish Academy 
of Fine Arts, School of Architecture, Copenhagen, Denmark: 11.

Ljuskälleguide från Annell Ljus + Form beställs från företaget gratis! Uppdateras årligen

Referenslitteratur
Fridell Anter, K., Ed. (2006). Forskare och praktiker om Färg, Ljus, Rum. Stockholm, Formas. 
(Finns i HDKs bibliotek.)

Fridell Anter, K. and M. Billger (2010). "Colour Research with Architectural Relevance: How 
Can Different Approaches Gain from each Other?" Color Research and Application  35 ( 2 ) 
145-152. Periodicals. Inc. Col Res Appl, 35, 145-152. 2010 Published online 7 January 2010 
in Wiley InterScience (www.interscience.wiley.com). DOI 10.1002/Col.20565

Michel, L. (1996). Light: The Shape of Space. Designing with Space and Light. New York, 
John Wiley & Sons, INC. (En stor dyr och jättebra amerikansk bok från 1996 (Går att köpa 
via Bokus.se), är beställd till HDKs bibliotek).

Ljuskällematerial, produktinformation från Philips/Osram.

Om analysmetoder för rum:
Branzell, A. (1976). Att notera rumsupplevelser. Stockholm: Statens råd för 

byggnadsforskning.

Cullen, G. (1961). Townscape. London: Architectural press.

Lynch, K. (1960). The image of the city. Cambridge, Massachusetts, USA: The M.I.T. Press.

Ulrika Wänström Lindh, HDK 2011-10-06
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