
KURSBESKRIVNING IAK124 HISTORIA OCH KRITISKT TÄNKANDE 2: 

INTERIÖRENS HISTORIA 2,1,5 HP, 4 V:  

Kursen inledes på måndag den 20 Januari och pågår till fredagen den 24 januari. 

I kursen arbetar ni med "ismer".  (se nedan) Ni kommer delas in i grupper och er uppgift är att 

fördjupa er i en (1) "ism"/historisk epok. Syftet är att ni ska fördjupa era kunskaper om konst- 

och designhistoria. Att kunna förflytta sig mellan historiska epoker och förstå och se aspekter 

inom en  "ism"/historisk epok är ett relevant verktyg för att förstå samhällsförändringar och 

historiska ideal genom tiderna. Ett syfte är att ge möjligheter att börja reflektera kring och 

utveckla ert eget formspråk i olika möbel- och inredningsprojekt. I slutet av veckan, på 

fredagen, presentation om er "ism"/historisk epok inför hela klassen. 

Kursen innehåller följande 5 steg 

 STEG 1: 

• Christian Björk inleder med en föreläsning med titeln ”VARFÖR/DÄRFÖR 

HISTORIA”. Temat i föreläsningen är om/hur det förflutna påverkar samtid och 

framtid. 

• Därefter presenteras de historiska epokerna, möbelkategorin och studenterna delas i 

grupper. 

• Ni ska alltså gruppvis fördjupa era kunskaper om en  "ism"/historisk epok 

och  presentera denna för hela klassen. 

STEG 2: 

• Varje grupp förbereder en föreläsning/presentation om er grupps ”ism”/epok, som 

hålls i slutet veckan. 

• Onsdag (xx jan) finns Christian tillgänglig för handledning. 

• Nedan ser ni en disposition om hur en presentation kan gå till. 

STEG 3:  

- Ni gör era presentationer, det blir sammantaget 9 presentationer om 9 ”ismer”/historiska 

epoker.  Jag kommer skriva ett presentationsschema. 

Ev STEG 4: 

• Teman i kursen Interiörens Historia 2 integrerar alltså den efterföljande kursen, 

Delmoment 2 Möbel IAK121.  

• I kursen, Delmoment 2 Möbel IAK121 gestaltar och utför ni en möbel i skala 1:1 med 

designhistoriskt inspiration. 

• Ni kommer tilldelas en möbelkategori och ni formger ett eget designförslag med 

inspiration från er ”ism”/historisk epok 

Ev STEG 5 Kursen Interiörens Historia 2 avslutas i och med slutpresentationen av er möbel i 

skala 1:1 som utförs i kursen Delmoment 2 Möbel IAK121. 



• Under er presentation av er egen design ska ni utförligt och sakligt, redogöra för hur 

den historiska epoken aktiverat ert eget formskapande, det kan beröra både 

formgivning, materialval etc. I presentationen diskuterar ni er epok i ett vidare 

sammanhang och inkluderar aspekter som berör ideologi, värderingar, tekniska, 

ekonomiska eller estetiska förändringar.   Mer detaljer finner du på här på Canvas.  

  

SCHEMA : 

Mån. 20 jan kl 09.00-11.00 i xxx. Kursen inleds med en föreläsning med 

rubriken ”Varför/Därför Historia” med estetiska och teoretiska exempel om 

vikten/nödvändigheten att förhålla sig till det förflutna för att kunna forma 

samtiden/framtiden.  

Mån. 20 jan 2019 kl 11.00- -12-00 Seminarium om  Ismer.  Vi talar om respektive ism. 

Christian ger också information om den muntliga presentationen som respektive studentgrupp 

ska genomföra.   

Tisdag 21 jan. Eget utforskade/göra presentation   

Onsdag 22 jan Eget utforskade/göra presentation   

Onsdag 22 jan Christian tillgänglig för handledning. Detaljerat schema meddelas senare. 

Torsdag: 23 jan. Eget utforskade/göra presentation 

Fre.  24 jan 09.00 -16.00 i sal S5. Respektive studentgrupp presentera sin 

ism/epok. Detaljerat schema för presentationerna meddelas senare. 

 


