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Innehåll och syfte 

I denna kurs utforskar vi corpus i relation till ritualer genom research, diskussioner 
texter och eget skapande. Det är en möjlighet att definiera vad corpus är och kan 
vara och att utforska relationen mellan kropp, funktion och objekt utifrån en specifik 
kontext. Corpusområdet har en lång tradition som meningsbärare i ritualer och 
situationer som markerar olika övergångar, skeenden och påminnelser. Vi tittar 
närmare på ritualer som är kopplade till olika situationer och utforskar hur dessa har 
sett ut historiskt och inom olika kulturer, samt vilka corpus-objekt som figurerat i 
dessa sammanhang. Vi ställer oss frågan hur dessa ritualer ser ut/skulle kunna se ut i 
dag, vilka nya ritualer som eventuellt behövs och hur corpus-objekt skulle kunna ha 
en central roll i dessa ritualer och i vårt samtidssamhälle. Slutligen väljer/skapar varje 
student en ritual och utvecklar corpus-objekt till denna.  
 
Obligatoriska moment: 
Research 

Djupintervju 
Skissarbete 

3 snabba tredimensionella utkast  
1-3 corpus-objekt  
Dokumentation 

Föreläsning 
Handledning 

Gruppseminarium 

Slutpresentation 
 
Corpus 

Vad är corpus? Vi börjar med att utforska vad begreppet corpus har haft för 
betydelse historiskt och tittar därefter på vårt eget förhållningssätt och utvecklar vår 
egen definition av vad det är. I samband med detta kommer Anders Ljungberg att 
hålla en föreläsning om corpus området. Den rådande situationen utmanar oss att 
tänka i nya banor kring vad corpus skulle kunna vara genom att se närmare på den 
miljö som vi rör oss i, de objekt och former som figurerar där och de material och 
tekniker som finns till hands. 
 
Corpus enligt Nationalencyklopedin: 
Corpus, co´rpus (latin, 'kropp', 'substans', 'helhet', 'samling'), korpus, inom 
konsthantverket benämning på dels en kärlkropp i sig (i motsats till anbringade delar 
som hänkel och pip), dels ett i silver eller guld upparbetat större föremål som bägare, kanna, 
skål, ljusstake och tallrik (i motsats till smycken och matbestick). 



 
 
Ritual 
Vad är en ritual, hur uppstår de och vad har de för funktion? Tillsammans diskuterar 
vi vilka ritualer som är intressanta att titta närmare på. Vilka viktiga livsskeden, 
sammanhang och platser har ritualer förknippade med sig och vilka har det inte? 
Vilka mänskliga eller icke-mänskliga är involverade? Vilka ritualer är relevanta för oss 
själva/vår samtid? 
 
Ritual enligt Wikipedia: 
A ritual is a sequence of activities involving gestures, words, and objects, performed in a 
sequestered place and according to set sequence. Rituals may be prescribed by 
the traditions of a community, including a religious community. Rituals are characterized, but 
not defined, by formalism, traditionalism, invariance, rule-governance, sacral symbolism, and 
performance. 
 
Snabba utkast 

Varje student producerar tre snabba tredimensionella utkast till corpus-objekt under 
tre dagar, utifrån material och objekt i sin närmiljö; inomhus eller utomhus. Detta är 
ett förutsättningslöst görande som handlar om att utforska vad corpus är och kan 
vara. Varje objekt ska kunna användas på något sätt. Vi utforskar gränserna vad 
gäller material, funktion och brukande. 
 
Research  
Varje student väljer ut en befintlig ritual, gör research kring denna och tittar även på 
relaterade ritualer inom andra kulturer och tidsepoker. Varje student väljer också ut 
två silversmeder/corpus-konstnärer vars arbeten de är intresserade av. Researchen 
sammanställs och presenteras för gruppen. 
 
Djupintervju 
Varje student genomför en djupintervju med en person som praktiserar eller utför en 
ritual/praktik/religion som är relaterad till det valda ritualen. Erfarenheten delas med 
gruppen. 
 
Projektidé 

Utifrån research och djupintervju väljer varje student en ritual att utveckla 1-3 
corpus-objekt till.  
 
Slutpresentation alt.1: 
Projektet redovisas sitt projekt med hjälp av skalenliga skisser och modeller i skala 
1:1. Dessa ska vara utförda på ett sätt så att de kan gestalta objekten. Objekten 
också dokumenteras tillsammans med ritualen. 
 
Slutpresentation alt.1: 
Projektet redovisas som 1-3 färdiga corpus-objekt i valfritt material alt. en corpus-
installation. Projektet ska också dokumenteras tillsammans med ritualen. 
 

 
 
 



SCHEMA (Obs! ändringar kan komma att ske om skolan öppnar igen) 
 

Måndag 27/4 Tisdag 28/4 Onsdag 29/4 Torsdag 30/4 Fredag 1/5 
 
9-11 

skriv uppgift 
 
11-12 

introduktion 
(Sissi & 
Magnus) 
 
KHI 14-17 
 

 
10-12 

föreläsning av 
Anders 
Ljungberg 
 
13-17 

eget arbete 

snabba utkast 
 

 
9-14 

eget arbete 
snabba utkast 
 
14-16 
presenta- 
tioner 
Magnus, 
Karolina, 
Sissi 
 

 
9-16 

eget arbete 
snabba utkast 
 

 
 

FÖRSTA MAJ 

Måndag 4/5 Tisdag 5/5 Onsdag 6/5 Torsdag 7/5 Fredag 7/5 
 
 
 
 
 
 
13-17 

presentation 

av snabba 
utkast 
(Sissi) 
 

 
9-16 

eget arbete  
research 
 
 

 
9-16 

eget arbete  
research 

+ djupintervju 
 

 
9-12 

sammanställ- 
ning av 

research 
 
13-17 

presentation 

av research + 
intervju 

(Sissi) 
 

 
9-12 

eget arbete  
projektidé 
 

13-15 
individuell 
avstämning 
om 
projektidé  
vid behov 
(Sissi)  

Måndag 11/5 Tisdag  12/5 Onsdag 13/5 Torsdag  14/5 Fredag 15/5  
 
9-12 
skissarbete 
 
13-16 KHI  
 

 
13-17 
diskussion kring 
projektidé 
helgrupp 

(Sissi, Magnus) 
 

 
9-16 
individuellt 
arbete 

 
9-12 
individuellt 
arbete 
 
13-17 

individuell  
handledning 
(Sissi) 
 

 
9-12 
individuellt 
arbete 
 
13-17 

smågrupper 
handledning 
(Sissi) 
 

Måndag 18/5 Tisdag 19/5 Onsdag 20/5 Torsdag  21/5 Fredag  22/5 
 
9-16 

individuellt 
arbete 
 

 
13-17 

individuell  
handledning 
(Sissi, Magnus) 
 

 
9-16 

dokumen- 
tation 
förberedelse 
inför slut- 
redovisning  

 
KRISTI 
HIMMELSFÄRD 

 
13-17 

slut- 
presentation 
(Sissi, 
Magnus) 
 

 
 
Examinationsform 



Löpande redovisning i form av gruppsamtal samt enskilda samtal med lärare, 
redovisning av deluppgifter samt slutredovisning. 
 
Examinationskriterier 
- genomföra ett experimentellt, undersökande, kritiskt och reflekterande projekt vad 
gäller förhållningssätt och metod i relation till ämnesområdet corpus, som visar 
förståelse för samspelet mellan kropp, objekt,  rumslighet/kontext. 
- använda relevanta och tekniska lösningar i valda material som håller hög 
hantverksmässig nivå. 
- kontextualisera och problematisera corpus-området och sitt eget projekt i 
förhållande till såväl historiska som sociala kontexter.  
- aktivt deltagande i gruppdiskussioner och handledning 
- genomförande av alla delmoment 
- färdigställande av minst 1 corpus-objekt/corpus-installation 
- dokumentation av projektet i kontext 
 
 


