
Kurs: IAK120 Historia och kritiskt tänkande 1: Interiörens historia 1 Histories and 
Critical Thinking 1: Histories of Interiors 11,5 högskolepoäng / 1,5 credits.  
 

Nedan ser ni preliminärt kursinnehåll och schema som kan komma att ändras de 
närmsta dagarna. Schemat kommer snart komma in i er kalender.   

Kursansvarig lärare: Christian Björk 

Medverkande lärare: Christian Björk samt guider (se schemat för studiebesök)  

Kursplan: Välkommen, här i länken hittar ni är kursplanen (Länkar till en externa 
sida.).  

Allmänt: Jag, Christian Björk, välkomnar er till den kursen Interiörens Historia 1 
under höstterminen 2020. Det ska bli så trevligt att ses igen,  jag presenterade mig 
som hastigast i en av föreläsningssalarna.  Jag ser så mycket fram emot denna höst, 
vilket blir den första terminen i er utbildning, en innehållsrik höst, med flera 
intressanta kurser varav denna är den första med historiskt tema  Läs om kursen och 
schemat nedan och tveka inte att höra av dig om det finns frågor. Varmt välkomna !  

Kursens huvudsakliga innehåll: Kursen introducerar studenterna till centrala skeden i 
interiörens, inredningsarkitekturens och arkitekturens historia och teori. Avsikten med 
kurserna är att studenterna ska få insikter och tränas i ett kritiskt förhållningssätt för att 
kunna utveckla förmågan att ifrågasätta olika föreställningar och perspektiv. 

  

Lärandemål: Efter avslutad kurs ska studenten: 

- ha kunskap om och insikt i centrala skeden i interiörens och arkitekturens historia 
- kunna redovisa och analytiskt resonera kring kursens tematik såväl muntligt som i 
text 
- kunna placera inredningsarkitekturen i såväl estetiskt som samhälleligt 
sammanhang 
- visa förmåga att skriftligt redovisa ett särskilt tema som tas upp i föreläsningarna 
och/eller seminarierna 
- reflektera över sitt lärande 

Kursens uppläggning och undervisningsformer:( se A, B, C) 

A: Kurslitteratur: Ni läser texterna "Swedish grace" och Swedish modern". Dessa 
är upplagda under "Filer" hr på Canvas. Se denna 
länk https://konstfack.instructure.com/courses/656/files 

B: Se schemat, utöver föreläsning och kurslitteratur besöker vi historiska interiörer 
eller museer som ställer ut historisk design. 

C: Se under "Uppgift" här på Canvas  med mer information om inlämningsessä.     

INFORMATION OM UPPGIFT: Du ska skriva en essä, i vilken du diskuterar ett tema 
från veckans visningar, diskussioner och/eller kurslitteratur. Det kan vara en 
upphovsperson, ett rum, ett specifikt föremål i rummet, en miljö, ett material eller 

https://www.konstfack.se/PageFiles/48823/IAK120%20Historia%20och%20kritiskt%20t%c3%a4nkande%201,%20Interi%c3%b6rens%20historia%201,5%20hp.pdf
https://www.konstfack.se/PageFiles/48823/IAK120%20Historia%20och%20kritiskt%20t%c3%a4nkande%201,%20Interi%c3%b6rens%20historia%201,5%20hp.pdf
https://konstfack.instructure.com/courses/656/files


något annat som fångat ditt intresse under veckan. Din text ska alltså vara 
koncentrerad kring ett föremål, en rumslighet etc. 

Argumentera för ditt val och förklara varför just detta fångade just ditt intresse. 
Kanske tycker du att ditt valda tema är extra relevant i ämnesfältet 
inredningsarkitektur. Förklara kortfattat varför. Därefter ska du kontextualisera och 
diskutera ditt valda tema och placera det i ett vidare sammanhang. I vilken kontext 
framställdes föremålet, varför och fick det effekter för dess brukare? Du kan alltså 
kontextualisera och diskutera politik och värderingar, tekniska och ekonomiska 
förändringar, historiska, samtida problem, utmaningar, möjligheter etc. 

Du kan citera texter för att förankra din text i litteratur och referera till fakta som tagits 
upp under veckans visningar. Under ”Filer finner ni två texter ”Swedish grace” samt 
”Swedish Modern som ger en introduktion till  dessa epoker. 

OMFÅNG/STRUKTUR/AKRIBI: Din inlämningstext ska bli ca 2 sidor text med 1,5 
radavstånd och teckenstorlek 12. DU kan illustrera med bilder. Citerar du 
text,  använda fotnot eller annat referenssystem. Be någon annan läsa din text innan 
inlämning, så att du undviker onödiga stavfel och får veta att dina tankar går fram. 

Skriv ditt namn/program/årskurs/kursnamn, överst i dokumentet, vilka är obligatoriska 
uppgifter. 

DATUM för inlämning av EXAMINATIONSUPPGIFT: Meddelas senare 
DU ska lämna in texten här på Canvas 

Kurskrav: Närvaro under föreläsning samt studiebesök samt läsning av kurslitteratur 
samt inlämning av uppgift (se schema samt under "Filer"(för kurslitteratur) samt 
under "Uppgift" för mer information om samt datum för inlämningsuppgift ) 

Examination 

Det finns flera former för bedömning:  Som student förväntas du vara aktiv under 
föreläsning samt under studiebesök.  se vidare om inlämningsuppgift under 
"UPPGIFT" här på Canvas. 

Betygskriterier: 

Som betyg används godkänd eller Icke godkänd. 

  

 


