
Kursbeskrivning. Konst-, design- och konsthantverkshistoria I 

del 1 ges under hösten 2019. Under våren 2020 läses del 2 som följer studenternas 
respektive områden: Design, Konst eller Konsthantverk. 

Kursansvarig lärare: Johanna Rosenqvist. 

Kursens innehåll Kursen är en bred genomgång av viktiga skeden i den västerländska 
konst-, design- och konsthantverkshistorien under 1800- och 1900-talen som samtidigt 
belyser centrala idéhistoriska kopplingar. Kursen är indelad i två block med 
delexaminationer. Kursens första del är gemensam för studenter inom konst, design och 
konsthantverk. Den andra delen består av tre serier med föreläsningar/seminarier. 
Serierna är inriktade mot områdena konst, design och konsthantverk. Studenten följer en 
given inriktning inom det område som är kopplat till studentens program. 

Undervisningen ges i form av föreläsningar och seminarier.  

Kursen är uppdelad på två examinationer: En delexamination efter kursens första del på 
3,5 högskolepoäng samt en efter kursens andra del på 3,5 högskolepoäng. Examinationen 
på höstterminen sker genom individuell hemtentamen i form av en analytiskt 
reflekterande och självständig skriftlig inlämningsuppgift.  

Godkänd kurs betygssätts med G. 

Efter genomgången kurs ska studenten uppfylla Lärandemålen 

> Ha kunskap om och insikt i centrala skeden i den västerländska konst-, design- och 
konsthantverkshistorien under 1800- och 1900-talet. – vilket framförallt 
tillgodoses genom aktivt deltagande vid föreläsningarna och seminarierna. 

> Kunna redovisa och analytiskt resonera kring kursens tematik såväl muntligt som i 
text. – vilket främst redovisas i inlämningsuppgiften men även i gruppdiskussioner 

> Förmåga att skriftligt redovisa ett särskilt tema som tas upp i föreläsningarna 
och/eller seminarierna – vilket främst redovisas i inlämningsuppgiften men även i 
gruppdiskussioner. 

Schema, HT19 (för vårens schema hänvisas till kursen sida på lärplattformen Canvas): 

 Vecka  Datum  
Undervisande 
Lärare  Tema  Litteratur 

37 09-sep 
Johanna 
Rosenqvist  

Introduktion: Varför 
historia? 

föreläsning som pdf

 

38 16-sep Sara Kristoffersson 
Modernismens 
pionjärer Länk 
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39 23-sep Andrea Peach Challenging Craft 

Länk 

Peachföreläsnsompdf

 

40 30-sep Mara Lee 
Originalitet, realism 
och den moderna 
allegorin 

Länk 

41 07-okt Sara Kristoffersson 
Svensk designhistoria 
1900-tal 

Länk 

42 14-okt Mara Lee 
Modernitet, varuform 
och begäret efter 
autenticitet 

Länk 

43 21-okt Sara Kristoffersson Cold War Modern Länk 

44 28-okt Andrea Peach 
Women in the Bauhaus 
100 

Länk 

45 04-nov Sara Kristoffersson 
Antidesign & Radical 
Architecture 

Länk 

46 11-nov Mara Lee 
Minimalism, arbete och 
genialitet 

Länk 

47 18-nov Mara Lee 
Att vara den Andre/ Att 
göra den Andre: text, 
kropp, performance 

Länk 

48 25-nov Michell Zethson 
Hantverkande och 
hantverkade kroppar 

Länk 

6 dec inlämning Uppgift K1 Konst-, design- och konsthantverkshistoria 
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