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Konst-, design-, och konsthantverkshistoria 2. Craft. V 9 (25 feb–1 mars).  

Lokal: S4, hela veckan. 
 

 
 
 
Under vecka 9 har vi en fördjupningsvecka på temat konsthantverk, text 
och skrivande. Under veckan ska vi gemensamt utforska relationen 
mellan text och konsthantverk. Det hela kommer att resultera i ett 
gemensamt arbete, utfört i smågrupper, samt en enskilt författad text. 
 
 
BETYGSKRITERIER 
För att få godkänt på kursen behöver studenten vara närvarande under veckan, 
delta i dess grupparbeten samt i slutpresentationen av arbetet. Vidare ska en 
kortare reflekterande text lämnas in, där studenten diskuterar ett exempel på 
konstnärlig forskning i relation till dess estetiska och samhälleliga 
sammanhang. 

 
 
 

* 
 
LITTERATUR 
Under kursen kommer vi att arbeta i samma grupper som under POP-
kursen i höstas. Varje grupp kommer att läsa cirka 80 sidor ur en valfri 
avhandling i konstnärlig forskning. Förslag på avhandlingar: 
 

• Busch, Otto von 2008. Fashion-able. Hactivism and engaged fashion 
design. Göteborg: HDK. 
https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/17941/3/gupea_2077_17941
_3.pdf  

• Keshavarz, Mahmoud 2016. Design Politics. An inquiry into passports, 
camps and borders. Malmö: School of Arts and Communication, 
K3 ���Malmö University. 
http://muep.mau.se/bitstream/handle/2043/20605/Keshavarz-
Design-Politics-lowres.pdf?sequence=2&isAllowed=y  

• Medbo, Mårten 2016. Lerbaserad erfarenhet och språklighet. 
Götegorg: HDK. https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/46894  
 

 



 
ÖVRIGA LITTERATURTIPS/REFERENSLITTERATUR 
 

• Glänta – framtidsencyklopedin. Finns att beställa för 50 kr här: 
http://glanta.org/tidskrift/alla-nummer/?view=48 

• Brändström Öhman, Annelie 2008. ”’Show some emotion!’ Om 
emotionella läckage i akademiska texter och rum”. I: Tidskrift för 
genusvetenskap. Tema: Feministiskt skrivande. 
http://ojs.ub.gu.se/ojs/index.php/tgv/article/view/2412/2162 

• Richardson, Laurel och Adams St. Pierre, Elizabeth. ”Writing. A 
Method of Inquiry”. (Ska finnas online, kontakta mig annars.) 

• Zethson, Michell 2017. ”Deleuzoriskt skrivande och irrationellt 
vetande. Uppsala: Tydningen. (Bifogas som pdf.) 

 
 

 
SCHEMA 

 
 
 
MÅNDAGEN den 25 feb, introduktionsdag, S4 
 

• Föreläsning/skriv-workshop 10–12: skrivande, makt och motstånd. 
Här diskuterar vi frågor om språk, kunskap och makt; liksom frågor 
om språk, tänkande och görande. 
 
Reasearch/läsning: 13–17. här väljer varje grupp en avhandling inom 
konstnärlig forskning som ni vill bekanta er med/läsa under kursen. 
Använd eftermiddagen för läsning.  

 
 
TISDAG 26 FEB, S4: 

• Uppsamling och skrivverkstad 9.00. Lärarlett från 10. här berättar 
varje grupp om hur föregående eftermiddag och läsningen avlöpt. 
Under dagen arbetar ni i era smågrupper – på temat text, skrivande, 
konsthantverk. Reflektera över kopplingen mellan skrivande och 
konsthantverk. 

 
ONSDAG 27, S4: Research, grupparbete, läsande och skrivande.  

 
 
TORSDAG 28, S4: Arbete med gruppresentationen och den egna reflekterande 
texten.  
 
 
FREDAG 1 mars, 9–17.00. S4. Färdigställande av arbete och förberedande av 
gruppresentationer. 

• Slutredovisning, 13.30–17.00! 


