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Kursansvarig lärare: Cheryl Akner Koler Professor i teoretisk och praktisk estetik. 
 
Gäster: Cristine Sundbom & Souzan Youssouf – industridesigner/servicedesigner at Usify AB.  
Adam Wallenberg – filosof, Kristina Schultz & Johan Lindberg – industridesinger/formgivare 
 
Kursbeskrivning 
Kursens tema bygger på att undersöka normkritiska förhållningssätt och ritualer inom design 
genom att varva teori med praktik i form av föreläsningar, podcasts, laborationer, 
studiebesök och en gestaltningsprocess som drivs parvis. 
I kursen medverkar flera av våra f.d. designstudenter som har och vill påverka designfältet 
och designens roll i samhället genom ett normkritiskt förhållningssätt. Ett viktigt moment är 
att genomföra en estetisk lab kompletterad med en experimentell normkritisk formövning, 
som syftar till att inspirera studenternas egna gestaltningsprojekt kring ritualer & symboler.  
 
Lärandemål 
Efter avslutad kurs ska den studerande visa förmåga att: 

• Reflektera kring konstens roll i samhället 
• Redogöra för det egna behovet av ytterligare kunskap 
• Identifiera, formulera och lösa konstnärliga och gestaltningsmässiga problem 
• Genomföra konstnärliga uppgifter inom givna tidsramar 
• Göra bedömningar med hänsyn till relevanta konstnärliga aspekter 

Kursens genomförande 
Första veckan: Utmana och erbjuda studenterna att prova nya arbetssätt som inspirerar till 
att arbeta med estetik, haptik och normkritik. Vi besöker flera monument som kan väcka 
starka känslor och uppmana till ritualer. Efter besöken introduceras en gestaltningsuppgift, 
som bygger på att arbeta i par med ritualer och symboler.  
Andra veckan: Individuellt arbete för att utveckla eget konstnärligt förhållningssätt till det 
normkritiska temat och ritualer som ska gestaltas genom ett 3-D verk/ skulptur. Kursen 
anslutas med en open studio utställning av verket fredag 20-01-31. 
Studenterna kommer att få individuell handledning och lära sig att delta i feedback-
sessioner, både kollektivt och parvis för att stärka sin egen och andras konstnärliga 
arbetsprocess.  



Under hela kursen ska studenterna skissa, anteckna och samla intryck i en journal med syfte 
att stödja och öva hur de kan dokumentera och formulera sina erfarenheter. 
 
Betygskriterier 
Efter avslutad kurs ska studenten visa förmåga att 
- Arbeta konstnärligt utifrån ett normkritiskt tema 
- Aktivt delta vid presentationer och feedbackrundor (kollektiv feedback) 
 
Examination 
- Löpande muntlig redovisning av projektet under processens gång 
- Gestalta prototyper som redovisas och presenteras i en utställning i studio space 
- Kort Sammanfatta projektet på en poster (se mall) eller kort video  
Betygsskala Underkänt (U), Godkänt (G) 
För betyget godkänd ska de förväntade studieresultaten vara uppnådda.  

Kursmaterial                                                                                                                                           
Visst material till formexperimenten finnas. Material till gestaltningsuppgiften är valfritt.  

Några utgångpunkter som vi ska diskutera och kreativt reflektera kring är:  

• Norm Form utställning på ArkDes http://arkdes.se/en/utstallning/norm-form 

• Friktionspodden: intervju med Dr. Karin Ehrnberger 
http://www.acast.com/friktionspodden/narinserduattduarutanfornormer-
medkarinehrnberger 

• Artikel av Dr. Karin Ehrnberger, Visualising Gender Norms in Design:  
Meet the Mega Hurricane Mixer and the Drill Dolphia. International Journal of Design. 
http://www.ijdesign.org/index.php/IJDesign/article/view/1070/531 

• Marcus Jahnke - expert i RISE -Normkreativ Innovation https://www.ri.se/sv/vad-vi-
gor/expertiser/normkreativ-innovation 

• Alice Ekelöf´s  Exam projekt  Get a Grip .pdf  

• Kristina schultz  exam projekt - 100 dagar https://kristinaschultz.se/100dagar/ 

• Positiva förebilder: Produktifierad normkritik Positive role models: Product-based 
norm criticism by Gustav Nordgren pdf. 

Plats  

01/24 9:30 Estonia monumentet - by artist: Mirosław Bałka på   Galärvarvskyrkogården . 

01/24 11:00 Tsunamimonumentet  by: Lea Porsager  Blockhusudden - Gravitational Ripples  
 
Datum för inlämningar 
01/21 kl 12:00 - Estetisk lab-  Lab chart   
01/23 kl 9-12  - Presentation av object - resultat från Formövning   
01/31 vernissage- 11:00  -  Ställa ut Gestaltnings project  (arbete i par)  i Ateljé  5  
 
Kontaktinformation for gästlärare:                                                                                               
Cristine Sundbom cristine.sundbom@usify.se Souzan Youssouf  souzan.youssouf@usify.se 
Kristina Schultz & Johan Lindberg   e-mail  mail@schultzlindberg.se     

Schema.  Se canvas för detaljer. 

Dokument upprättat av:     Cheryl Akner Koler  2020-01-07 
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