
1. Fastställande
Kursplanen är fastställd av Konstnärliga fakultetsnämnden 2010-11-11 och senast reviderad 2011-01-13. Den

reviderade kursplanen gäller från och med 2011-01-13. 

 

Utbildningsområde: Design 100 %

Ansvarig institution: Högskolan för design och konsthantverk

 

2. Inplacering
Kursen ges som obligatorisk kurs på Konstärligt kandidatprogram i design samt som fristående kurs

Grundnivå

 

3. Förkunskapskrav
För tillträde till kursen krävs godkänt resultat från kursen Design, verktyg och kommunikation 1 och2,

DEKVK1 och 2 samt kursen Utforskande projekt, DEKUP1 eller motsvarande kunskaper.

 

4. Innehåll
Designhistoriens huvudsakliga studieobjekt är industrisamhällets artefakter insatta i en vid sociokulturell,

ekonomisk, teknologisk och estetisk kontext. Utvecklingen går mot att själva gränssnittet mellan människa

och de av människan skapade föremålen tillmäts allt större betydelse. Frågor kring ergonomi och begriplighet

blir i dessa sammanhang centrala. Även de ekologiska hänsynen blir allt angelägnare i designarbetet. Sett ur

dessa och andra aspekter är en kritiskt reflekterande syn på vårt föremålsbestånd utifrån ett historiskt

perspektiv viktigt, inte minst med beaktandet av att mycket av dagens design tenderar att handla om redesign.

 

Syftet med kursen är att med hjälp av tvärvetenskapliga produkt- och kulturhistoriska analyser ge studenterna

grundläggande kunskaper i designhistoriens utveckling från mitten av 1800-talet fram till idag. Kursen ges i

KONSTNÄRLIGA FAKULTETSNÄMNDEN

DEKDH1, Designhistoria, 6,0 högskolepoäng
Design History, 6.0 higher education credits

Grundnivå/First Cycle

Huvudområde Fördjupning
- G2F, Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
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form av föreläsningar, studiebesök eller studieresa samt individuella presentationer.

 

5. Mål
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna: 

Kunskap och förståelse

 

kunna använda sig av historien som en källa till kunskap och inspiration 

kunna förklara de historiska förändringarna ( som har skett) när det gäller estetiska ideal, material, teknik,

produktionsmetoder, ergonomi, produktsemantik, hållbarhetsfrågor mm. 

känna till hur rollen som yrkesverksam designer har vuxit fram och vilka fundament som

designerprofessionen vilar på 

 

Färdighet och förmåga

kunna översiktligt redogöra för industridesignens, den grafiska designens, förpackningsdesignens,möbel-

och interiördesignens utveckling i Sverige och internationellt under de senaste 150 åren 

vara förtrogen med metoden att historiekritiskt kvalitetssäkra sitt designarbete 

muntligt kunna presentera ett designfenomen i ett historiskt sammanhang 

skriftligt kunna presentera ett designfenomen i ett historiskt sammanhang 

 

Värderingsförmåga och förhållningssätt

känna till, förklara och kritiskt värdera dagens olika designuttryck i en designhistorisk kontext 

 

6. Litteratur
-

Se separat litteraturlista

 

7. Former för bedömning
Kursen består av föreläsningar, studiebesök och studieresor och examineras löpande genom muntliga och

skriftliga presentationer.  

 

för godkänt på kursen krävs inlämnade och godkända individuella uppgifter. Missade individuella uppgifter

kompenseras med skriftlig hemtentamen på kuslitteraturen. 

 

Student har rätt till byte av examinator, om det är praktiskt möjligt, efter att ha underkänts två gånger på

samma examination. En sådan begäran ställs till institutionen och skall vara skriftlig. 

I det fall kursen har upphört eller genomgått större förändringar bör studenten garanteras tillgång till minst tre

provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) under en tid av åtminstone ett år med utgångspunkt av kursens

tidigare uppläggning.

 

 

8. Betyg
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd (U), Godkänd (G).
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9. Kursvärdering
Kursen värderas muntligt i helklass och skriftligt kursens sista dag. Kursansvarig ansvarar för

sammanställningen av studenternas värderingar och delger studenterna genom en av klassen vald

studentrepresentant. Kursen värderas därefter i sitt sammanhang i programmet vid kursråd minst en gång per

läsår. Kursrådet består av ansvariga lärare, programansvarig samt studentrepresentanter.

 

10. Övrigt
Undervisningsspråk: svenska.

Vid genomförande av studieresa kan studenterna drabbas av vissa omkostnader. Vissa moment  kan komma

att  hållas på engelska. Jämställdhet, jämlikhet och mångfald ska beaktas i alla kurser på HDK.

Utgångspunkten är alla människors lika värde och möjlighet till delaktighet, såväl inom skolans verksamhet

som i det omgivande samhället. Likaså ska HDK i alla sina kurser beakta frågor om hållbar utveckling, vilket

innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö, samt ekonomisk

och social välfärd och hälsa.  
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