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Kursens indelning i delar
Modul 1, 3,5 hp / Module 1 3,5 credits. 
Modul 2, 3,5 hp / Module 2, 3,5 credits.

Kursens huvudsakliga innehåll
Kursen är indelad i två delar. 

Kursens första del (modul 1) ger en orientering av historia inom de sam�da fälten. Kursen
behandlar hur historia, i form av idéer, teori, materialiseringar, teknologier och olika kontexter,
ak�verar och påverkar konstnärliga prak�ker och processer. Denna modul ges gemensamt av de
tre ins�tu�onerna DIV, KHV och Konst.

Kursens andra del (modul 2) ger en fördjupning i det egna fältets historia. Kursen behandlar också
det egna fältets historieskrivning och kri�k. Denna modul ges av respek�ve ins�tu�on.

Lärandemål



Modul 1: 
E�er genomgången kurs ska den studerande ha förmåga a� 
 - självständigt söka, sammanställa och presentera informa�on om olika kulturhistoriska
sammanhang 
- redogöra för hur historia aktualiseras inom de sam�da fältens konstnärliga prak�ker och
processer 
- placera e� specifikt tema i en historisk kontext 

Modul 2: 
E�er genomgången kurs ska den studerande ha förmåga a� 
- kri�skt reflektera över det egna fältets historia 
- tolka och sä�a aspekter av det egna fältet, eller den egna prak�ken, i e� historiskt perspek�v 
- självständigt kunna reflektera över e� specifikt historiskt tema

Förkunskapskrav
Grundläggande behörighet.

Betygsskala
För kursen används betygskalan Underkänd, Godkänd.

Former för examina�on
Modul 1: Ak�vt deltagande i grupparbete och gruppredovisning.  
Examinator får besluta om annan examina�onsform för student som ej deltagit i
gruppredovisning. 

Modul 2: Självständigt arbete.

Examinator ansvarar för a� ta fram betygskriterier för examina�on och för a� dessa publiceras på
intranätet.

Studerande som få� betyget underkänt på e� prov har rä� a� genomgå fem y�erligare prov så
länge kursen ges för a� uppnå betyget godkänt. Studerande som få� betyget underkänt på prov
två gånger av en examinator har rä� a� begära a� en annan examinator utses för a� bestämma
betyg på provet. Framställan görs �ll prefekt.

Kursli�eratur och övriga läromedel
Redovisas som bilaga �ll kursplanen.

Övrigt
Kursen är obligatorisk inom kandidatprogrammen som leder �ll konstnärlig kandidatexamen.

Undervisningen sker i huvudsak på svenska, men undervisning på engelska kan förekomma,
liksom engelskspråkig kursli�eratur.

Andra väsentliga uppgi�er såsom detaljerade undervisningsformer och betygskriterier ska finnas
�llgängliga för studenter innan kursstart.  



Kursen kan inte �llgodoräknas i examen sam�digt med genomgången och godkänd kurs, vars
innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen. 

Studerande kan begära a� examina�on enligt denna kursplan genomförs högst två gånger under
en tvåårsperiod e�er a� den upphört gälla.


