
Kursbeskrivning: IAK223 Historia och kritiskt tänkande 4: Perspektiv på forskning 

2.hp 

DATUM:  

Måndag den 10 – 14 februari  

INTRODUKTION:  

Syftet med kursen ”Perspektiv på forskning” är att ge perspektiv på design- och 

praktikbaserad forskning, inom fältet för inredningsarkitektur och möbeldesign och 

angränsande områden. Ett viktigt lärandemål är att studenterna ska lära sig att beskriva, 

redogöra och inte minst reflektera kring olika metoder inom praktikbaserad forskning. 

Förmågan att inhämta och förmedla kunskap är en integrerad del av all praktikbaserad 

forskning och det teoretiska temat blir att begrunda produktion och frågor om lokal, social och 

ekologisk hållbarhet, aspekter som rimligen blir alltmer påtaglig i design-, och praktikbaserad 

forskning. ” The Afterlife of Things:” är en fras som effektivt sammanfattar en viktig 

samtidsfråga, att i en cirkulär ekonomi/cirkulär design tas större hänsyn till materialens 

härkomst, lokala produktionsförhållanden och materialens framtid. 

LÄRANDEMÅL: 

• studenten ska visa förståelse för olika metoder av och perspektiv på praktikbaserad 

och konstnärlig forskning inom fältet för inredningsarkitektur och möbeldesign och 

angränsande områden. 

• redogöra och beskriva olika former för praktikbaserad och konstnärlig forskning 

relevant för inredningsarkitektur och möbeldesign. 

• reflektera över sitt lärande 

KURSENS 4 HUVUDMOMENT:   

1: Läsning av text, PDF av Design för hållbar utveckling, (Ann Thorpe). Texten finns under 

"Filer här på Canvas, se (https://konstfack.instructure.com/courses/539/files?preview=30387)  

2: Närvara under föreläsning och presentationer. 

3: Att kritiskt reflektera kring cirkulär ekonomi/design och fundera på hur det kan påverka 

praktikbaserad och konstnärlig forskning.    

4: Att individuellt, i skrift, definiera ett designprojekt, hur detta kan uttryckas och stärkas i en 

konst- och designpraktik med utgångspunkt från ekologisk och social hållbarhet. 

SCHEMA:  

Måndag 10 Feb: 

09.00 – ca 12.00 Kursintro samt Christian håller en presentation vad en designdriven och 

praktikbaserad utforskningsprocess kan vara/innehålla. Denna presentation är hypotetiskt och 

baserad på en produkt som Christian själv ”formgivit” och produkten placeras i möjliga 

teoretiska kontexter/utgångspunkter med metod- och processbeskrivning samt utblickar till 



möjliga historiska och estetiska kontexter. Syftet är att visa/diskutera att en och samma 

produkt kan placeras i en rad olika vetenskapliga/teoretiska fält och att detta kan göras ”ad-

hoc”, det vill säga i efterhand. (att också vetenskapandet är en kreativ process).     

13.00-14.00 Nobel presenterar sin forskning. (samt möjlighet för samtal och frågor efter 

presentation) 

Tisdag 11 feb: 

09.00- ca 10. 00, Sara Kristofferson är professor vid Konstfack. Föreläsningen handlar om 

temat ”Vikten av forskarutbildning när man bedriver forskning.” 

11.00 - ca 12.00 Anna Holmqvist presenterar sin konstnärliga forskning. Holmqvist är 

formgivare, företagare och doktorand med utbildning i industridesign på Konstfack. 

Tillsammans med Chandra Ahlsell driver hon sedan omkring 2005 formgivningsbyrån 

Folkform. Holmquist och Ahlsell fick 2019 Bruno Mathsson-priset med motiveringen: "... 

Prestigelöst och processinriktat fördjupar de sig i den traditionella industri- och 

hantverkskunskap som riskerar att gå förlorad, och skapar nya konstnärliga och distinkta 

uttryck. Holmqvist bedriver din forskarutbildning på doktorandprogrammet Konst, teknik och 

design, ett samarbete mellan KTH och Konstfack. Ett syfte är att stärka utbytet mellan 

konstnärliga och vetenskapliga kunskapsformer. Holmqvist presenterar hur ett material 

(masonit) kan aktivera en konstnärlig och designdriven praktik.  

13.00 -  ca.14.00 

Presentation 2: Viktor Modin examinerades från Konstfack/Industridesign vårterminen 2019 

med projektet ”Om sly - En utforskande berättelse.” I projektet undersöker Modin potentialen 

i ett material från skogen, Sly, ett material som ofta nämns i ett negativt sammanhang och kan 

skapa en viss frustration bland olika yrkesverksamma inom skogsindustrin. Modin berättar 

om sin process/sitt projekt och designförslagen som presenterades i projektet.   

Onsdag 12 feb. Självstudier (se uppgift ) 

Torsdag 13 feb Självstudier (se uppgift) 

Fredag 14 feb Självstudier och inlämning av text kl 23.59. (se uppgift) 

UPPGIFT: 

Utifrån texten av Design för hållbar utveckling och teman som berörts under presentationerna 

. Du ska i en kritiskt reflekterande text, återvända till ett av dig redan utfört 

föremål/rum/plats/projekt eller hypotetiskt resonera kring ett projekt som du planerar att 

genomföra. Därefter ska det redan genomförda eller hypotetiska projektet belysas utifrån den 

teoretiska vinkeln kring ekologiskt och social hållbarhet. Hypotetiska frågeställningar och 

problemområden i er text kan vara: 

• Hur påverkas en design-, konst, - och praktikbaserad forskning/designprocess när 

cirkulär ekonomi, Cirkulär design och ekologisk hållbarhet inkluderas? 



• Reflektera kring materialval, tillverkningsmetoder, val av producent, transporter, 

emballering etc. och hur det kan effekter i gestaltningsprocess i en konst- och 

designpraktik. 

• du skriver alltså hypotetiskt vilka effekter inkludering av hållbarhetsaspekter får för 

din designprocess/ditt designförslag. 

Din text ska inte innehålla mer än 1000 tecken, det är inte mer än 2 sidor text ... 

 


