
   

Konsthantverk - delkursbeskrivning med 
schema & litteratur 
Kursbeskrivning med schema & litteratur 

Kursinnehåll. Kursen består av sex tillfällen: tre föreläsningar och tre seminarier. Under den 
första av föreläsningarna får ni en introduktion. Därefter fördjupar vi oss i ämnet under 
följande veckas seminarium. Vi arbetar med andra ord med tre övergripande teman – som vi 
på ett väldigt konkret sätt knyter till konsthantverk och konsthantverkliga praktiker. 

De tre teman vi tar upp kommer också att bilda grund för kursens examination. Ni kommer 
därför att vinna på om ni kontinuerligt för noteringar som knyter an till våra moment – samt, 
naturligtvis, deltar aktivt i föreläsningar och seminarier. Detta är kursens ryggrad!  

Vid första tillfället delas gruppen in i mindre grupper. Varje grupp diskuterar löpande  frågan 
om hur konsthantverkshistoria kan gestaltas och redovisar i form av ett fanzine, vilket 
tillsammans med aktivt deltagande vid föreläsningar och seminarier, utgör  examinationen i 
denna delkurs. 

Kursansvarig och undervisande lärare är: Johanna Rosenqvist 
(johanna.rosenqvist@konstfack.se) 

Närvaro: Kursen bygger på aktivt deltagande i föreläsningar och seminarier. 

Betygskriterier & examination: För att bli godkänd på kursen ska studenten kunna resonera 
kring kursens teman såväl muntligt som gestaltat i form av en fanzine.. 

Fanzinet ska reflektera, redogöra för och diskutera ett av de tre teman som tas upp under 
föreläsningarna/ seminarierna och relatera till minst tre av de obligatoriska texterna. Vilka av 
dessa texter som refereras är valfritt. 

Schema & beskrivningar av kursmomenten 

Moment 1: Konsthantverk, kropp & görande 

Under momentet diskuterar vi frågor om kroppsligheter och görande. Vi kommer att prata om 
vilka kroppar som gör och får representera konsthantverkande. 

Under och inför seminariet diskuterar vi några utvalda föremål (mer info kommer på 
föreläsningen) med hjälp av de tankegångar om kroppslighet, som tagits upp under 
föreläsningen.                                                                                                               

• Föreläsning 1. V9, 24 februari kl 13–15.. Johanna föreläser om kropp och görande 
Sal: Mandelgren.   
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• Seminarium 1. V10,  2 mars, kl 11-15. Sal: Zickerman. kl 11- 15 .Lärarlett kl 11 
Johanna och Anneli introducerar uppgiften. Johanna möter upp vid uppsamling kl 14-
15  

Läsning: 

• Johanna Rosenqvist och Anneli Palmsköld Att göra Genus (2015) 
http://www.konsthantverkisverige.se/1/pdf/konsthantverk-i-sverige-del-
1_03.pdf (Länkar till en externa sida.) 

• lyssna på valfritt avsnitt av Konsthantverkspodden 

  

Moment 3: Konsthantverk & politik 

Under momentet konsthantverk och politik fördjupar vi oss i länken mellan konsthantverk, 
normer och politik.   

Under seminariet diskuterar vi hur ni ser på konsthantverkets roll – och potentiella 
sprängkraft. 

• Föreläsning 2. V12, 16 mars, kl 13-15. Föreläsning Frida Hållander Sal: S1 
• Textseminarium 2. V13, 23 mars, kl 11-15. Seminarium. Sal: Wickmans. ( Wickmans 

ledigt v12,13,16,18 och 22) 

Läsning: 

• Morris, William 1888. “The revival of 
Handicraft”. https://www.marxists.org/archive/morris/works/1888/handcrft.htm (Lä
nkar till en externa sida.) 

• Frida Hållander Vems hand är det som gör?, diss, Göteborgs universitet. Konstnärliga 
fakulteten, HDK - Högskolan för design och konsthantverk, 2019 
https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/58486/2/gupea_2077_58486_2.pdf (Länkar 
till en externa sida.) 

  

Moment 3: Konsthantverk & materialitet 

Under detta moment diskuterar vi material, materialitet och materialiseringar. 

Därefter har vi ett gemensamt redovisningsseminarium där ni visar och berättar om hur ni har 
löst uppgiften att gestalta historia. 

• Föreläsning 3. v 18 27/4, kl 14–16. Föreläsning Nicholas Cheng Materialitet Sal: 
Wickmans. 

• redovisningsseminarium 3.  v 22 11/5 13-16. Sal: E1 

Läsning: 
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• Clark, Garth. “How envy killed craft”. I: Adamson, Glenn 2018. The Craft Reader. 
Blomsbury visual arts. 
https://art224.files.wordpress.com/2011/09/clark_envy001.pdf (Länkar till en 
externa sida.)  (Länkar till en externa sida.) 

• Cheng, Nicolas, World Wide Workshop: The Craft of Noticing, diss, Göteborgs 
universitet. Konstnärliga fakulteten, HDK - Högskolan för design och konsthantverk 
2019 
https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/61708/1/gupea_2077_61708_1.pdf (Länkar 
till en externa sida.) 

  

Övriga lästips: 

Adamson, Glenn 2018. The Craft Reader. Blomsbury visual arts.  

Hedlin Hayden M. & Snickare M. 2017. Performativitet: Teoretiska tillämpningar i 
konstvetenskap: 1. Stockholm: Stockholms universitet 
https://www.stockholmuniversitypress.se/site/books/10.16993/bal/ (Länkar till en externa 
sida.) 

Zetterlund, Christina och Charlotte Hyltén-Cavallius och Johanna Rosenqvist (red.) 2015: 
Konsthantverk i Sverige. Del 1. Botkyrka: Mångkulturellt Centrum. 
http://www.konsthantverkisverige.se/1/index.html (Länkar till en externa sida.) 
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