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KONST-, DESIGN- OCH KONSTHANTVERKSHISTORIA II 
Kursen är på grundnivå 3,5 högskolepoäng  

 
1. Fastställande: 

Fastställd i KU-nämnden vid Konstfack 2007-06-18. Giltig från HT 2007. Reviderad vid 
prefektbeslut 2010-10-21.  

 
2. Obligatorisk 

Kursen är obligatorisk för studenter åk 2 på kandidatprogrammet 
 

3. Förkunskapskrav: 
Godkänt på konst-, design- och konsthantverkshistoria 1 (7 hp). 

 
4. Lärandemål: 

Efter avslutad kurs ska studenten ha: 
• Fördjupade kunskaper i 1900-talets konst-, design- och konsthantverkshistoria. 
• Förmåga att självständigt och muntligt diskutera ett särskilt tema som tas upp i 

föreläsningarna och/eller seminarierna. 
• Kunna redovisa och analytiskt resonera i skriven text kring ett flertal frågor som 

tagits upp på föreläsningarna och seminarierna. 
• Insikter om och kunna placera konst, design och konsthantverk i ett större 

estetiskt, historiskt och samhälleligt sammanhang. 
 

5. Innehåll 
Kursen består av två delar: 
1. Tematiska föreläsningar i 1900-talets konst-, design och konsthantverkshistoria. 

Föreläsningarna är teoretiska och historiska och tar upp särskilda aspekter av 
design, konst och konsthantverk; till exempel ett specifikt tema eller en viss 
konstnär. I föreläsningarna görs också utblickar mot exempelvis filosofi, estetik, 
semiotik och litteratur. 

2. Föreläsningsserien följs av fyra seminarier för varje institutions programstudenter. I 
seminarierna diskuteras till exempel en specifik fråga som kan vara kopplad till 
föregående föreläsningar men seminarierna kan också ta upp fristående tema. 

  
6. Litteratur: 

Ingen obligatorisk litteratur. Eventuellt referensmaterial anges i kursbeskrivningen.  
 

7. Former för bedömning 
Kursen examineras i skriftlig form. Studenterna får ett antal frågor som är kopplade till 
föreläsningarna och seminarierna. I en skriven text ska de redovisa och analytiskt 
resonera kring dessa frågor. Texten ska reflektera kursens innehåll.  

 
8. Betyg 

I kursen används betygsgraderna Godkänt (G) och Underkänt (U).  
 

9. Övrigt 
Kursen får inte tillgodoräknas i kandidatexamen samtidigt med sådan inom eller utom 
landet genomgången och godkänd kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer 
med innehållet i kursen.  
 
Studerande som fått betyget Underkänt på kursen har rätt att genomgå ytterligare kurs 
så länge kursen ges för att uppnå betyget Godkänt. Studerande som fått betyget 
Underkänt på kurs två gånger av en examinator har rätt att begära att en annan 
examinator utses för att bestämma betyg på kursen. Framställan härom ska göras till 
utbildningsnämnden. Studerande kan begära att examination enligt denna kursplan 
genomförs högst två gånger under en tvåårsperiod efter det att den upphört att gälla. 
Framställan härom ska göras till utbildningsnämnden. Med prov jämställs också andra 
obligatoriska kursdelar. 

 


