
Schema workshop HATE – utmanande materialiteter (modul i kursen Introduktion till 
programmets ämnen smycke och corpus 1, MFK121) HT 2020 
 
 
Sammanfattning/upplägg 
 
V.41 
 
Mån (Magnus 9-12): 10+10 materialprov, daglig journal 
 
Tis (Tilda13-16:30/Magnus 9-16:30): arbeta med varandras material, feedback: Beyond 
recognition/skala/ något från feedback, daglig journal 
 
Ons: (Magnus 9-16:30) självständigt arbete, daglig journal 
 
Tors (Tilda 9-16:30) Fördjupning: tre materialprov i 10 steg vardera, daglig journal 
 
Fre: Självständigt arbete, daglig journal 
 
 
V.42 
 
Mån (Magnus 9-12): fördjupning i ett materialprov, daglig journal 
 
Tis  (Tilda 13-16:30): individuell handledning, daglig journal 
 
Ons: (Magnus 9-16:30) självständigt arbete, daglig journal 
 
Tors:(Tilda/Magnus 9-16:30): Feedback, arbeta mot form, daglig journal 
 
Fre: självständigt arbete, daglig journal 
 
 
V.43 
 
Mån (Magnus 9-12): Fördjupning, koppla till kroppen (individuellt), individuell handledning, 
daglig journal 
 
Tis: Självständigt arbete, daglig journal 
 
Ons (Magnus 9-16:30):  
 
Tors: (Tilda/Magnus 9-12) Kursgenomgång. Förbered utställning 13-15 
 
Fre: (Tilda/Magnus 9-14:30) Utställning, genomgång, städning. Vi avslutar 14:30 
 
 



 
V.41 
 
Mån: Alla presentera sitt Hate material 
 
Genomgång av verkstad 
 
10st nyckel ord, 10st teckningar: upp på väggen 
 
10st materialprover på 1 timme. 
 
Lunch och Konsthistoria 13-15 
 
10st motsatsord, 10st teckningar: upp på väggen 
 
10st materialprover på 1 timme. 
 
16:30: Daglig journal: Vikten av daglig journal: Vad gjorde jag/vi, vad lärde jag mig av det, 
vikten av fotodokumentation. 
 
Tis: 1 timme: studenter samtal kring materialprov i tre grupper: titta på materialexperiment. 
Diskutera mönster, problem, möjligheter. Ge förslag på hur man kan gå vidare. Para ihop två 
material/processer. 
 
Ge varandra var sitt nyckelord. Intuitivt skrivande om det egna materialet. Upp på väggen. 
 
Jobba med en annans students material i 2 timmar (praktiskt feedback). 
 
Daglig journal 
 
Ons: Arbeta med materialet utifrån feedback, testa det man inte hunnit med. 
Beyond recognition, skala, blanda materialprover. 
 
Daglig journal. 
 
Tors/Fre: Fördjupning: tre materialprov i 10 steg vardera. 
 
Välj tre egenskaper/materialprover att fördjupa sig i. Uppgift: 10 steg vardera. I detta 
moment gäller 2 principer: 1, att fördjupa sig genom att smalna av urvalet. 2, Att bara ta ett 
steg i taget och låta det som finns framför en tala om vad nästa steg skall bli (här övar man 
sig i närvaro och att släppa sina förväntningar). 
 
Daglig journal 
 
 
 
 



 
V:42 
 
Mån: 9:00, max 5 min presentation per student/projekt (+feedback) inför hela gruppen. 
 
Välj en try-out för fördjupning uppvärmning. 
 
-Teckna av den ur 3 vinklar, á 2 min 
-Blunda, känn med händerna och teckna av 
-Nyckelhål (hål i pappret): hitta något i try-outen och teckna av, 3 teckningar 
-Skriv ner tankar som kommit upp genom dessa övningar, plocka ut 3 nyckelord. 
 
Fotografera/printa ut, allt skall upp på väggen under dagen. 
 
Tis: Individuell handledning 9-12 med Tilda, sätt upp en handledningslista.  
Självständigt arbete 
Daglig journal 
 
Ons: Individuell handledning 13-16:30 med Tilda, sätt upp en handledningslista.  
Självständigt arbete 
Daglig journal 
 
Tors: Feedback från klassen och lärare 
Arbeta mot form 
Att tänka på: andra former som stöd för att bygga form, titta genom att fotografera, använd 
er av varandra för feedback. 
Daglig journal 
 
Fre: Självständigt arbete 
Daglig journal 
 
 
 
V:43 
 
Mån: Koppla formen till smycke/corpus 
Individuell handledning (gör en lista) 
Daglig journal 
 
Tis: Individuell handledning (gör en lista) 
Självständigt arbete 
Daglig journal 
 
Ons: Eget arbete 
Uppgift: googla, sök, intervjua någon vad om ditt material. Något intressant om ditt material,  
Någon oviktig men o så intressant detalj om ditt material. Ta det för vad det är 
Daglig journal 



 
 
Tors: Presentera vad ni kommit fram till om ert material 
Eget arbete 
12-16:30 förbered utställning 
 
Fre: Utställning 
Presentation 
Kursgenomgång 
Vi slutar 14:30 
 
 
 
Inför genomgång 

- Analysera hela processen, med hela materialbiblioteket: finns det en röd tråd, etc..? 
- Förbereda/utföra en presentation av det egna projektet som vägleder resten av 

klassen i den egna processen. Visa allt 
 
 
Kursvärdering 

- Vad handlade kursen om 
- Vad gjorde vi i kursen 
- Vad lärde jag mig under kursen 
- Hur kan jag använda mig av det jag lärt mig i framtiden 
- Minst en sak jag gjorde bra 
- Vad saknade jag 
- Tips till Magnus inför nästa år 
- övrigt 

 
 
Examinationskriterier 

- Minst 30st materialprover 
- Minst 5st formprover 
- Minst 1st färdigt objekt 
- Förståelse för hur materialteknik påverkar färdigt objekt 

 
 
 
 


