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Kungl. Konsthögskolan i Stockholm är en ledande konsthögskola med lång konstnärlig tradition som började redan 1735.
I dag är lärosätet en statlig myndighet som lyder under Utbildningsdepartementet. För de studenter, forskare och medarbetare
som verkar här står konsten i fokus, och vi värnar om såväl konstens som bildningens frihet.
Här erbjuder vi en kombination av konstnärlig bredd och
avancerad spetskompetens med utbildningar i fri konst både på
grundnivå och avancerad nivå. Våra fristående kurser på avancerad nivå riktar sig till såväl yrkesverksamma konstnärer och
arkitekter som till dem som verkar inom kultur och humaniora.
Vi är också en institution för forskning.
Som kulturinstitution erbjuder vi ett utåtriktat program som
är öppet för allmänheten. Det omfattar utställningar, seminarier
och workshoppar.
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Utveckling med historisk koppling

Utåtriktad verksamhet

Kungl. Konsthögskolan är en plats som möjliggör för konst och lärande. Vi tar konstnärliga risker och experimenterar för att konsten
ska växa. Yrkesverksamma konstnärer undervisar här i fri konst – från grafik, måleri och
skulptur till video, ljud, fotografi, interaktiva
tekniker, performance och kritiska studier.
Vi finns på Skeppsholmen i centrala
Stockholm. Kombinationen av byggnaderna
med en tydlig historisk koppling och moderna
verkstäder skapar en dynamisk miljö för studenter, forskare och personal. Här förvaltas
det konstnärliga arvet, samtidigt som teknik
och metoder inom området ständigt utvecklas. Den konst som skapas här förhåller sig
både till det förflutna och letar efter nya sätt
att omdefiniera sig själv. På ett liknande sätt
präglas Kungl. Konsthögskolan både av sin
tradition och pågående förnyelse.

Vi arbetar ämnesöverskridande genom utbyten och samarbeten med närliggande områden
inom kultur, vetenskap och samhälle. I vår
samverkan med samhället erbjuder vi även
utställningar, screenings och performances.
Vi arrangerar dessutom öppna föreläsningar,
seminarier och workshoppar med gästföreläsare som kommer från såväl nationella som
internationella lärosäten och organisationer
eller är enskilda konstnärliga utövare från
olika delar av världen.

Konsten i ständig utveckling
Hos oss står studenternas konstnärliga arbete
i centrum för allt lärande. Genom reflektion
och generositet bryts skilda konstnärliga uttryck mot varandra. Bland våra 230 studenter
ryms en mångfald av konstnärliga uttryck och
förhållningssätt. Vår utbildning och forskning
använder och formar ett gemensamt kuskapsfält i ständig förändring. Experimentlusta och
kritisk diskussion leder den självständiga
konstnärliga utvecklingen framåt.
Genom att pröva skilda konstnärliga
uttryck mot varandra och skapa nya former
för utveckling skapar våra medarbetare,
forskare och studenter förutsättningar för
ett livslångt lärande.
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Vision

Den konstnärliga praktiken är kärnan av vår
utbildning och forskning. Vi låter skilda konstnärliga och pedagogiska inriktningar brytas
mot varandra. Det sker med generositet och
nyfikenhet; reflektion och intellektuell respekt;
experiment och konstnärligt risktagande. Vår
utbildning och forskning skapar ett kraftfält för
fördjupning och utveckling av konsten. Medarbetare och studenter deltar och påverkar verksamheten utifrån ansvar, förtroende och lika
behandling. Skolan öppnar sig mot världen genom att vara en synlig och vital mötesplats i ett

större konst- och kulturliv. Vi bedriver samarbeten med närliggande områden inom kultur,
vetenskap och samhälle som sätter skolan i ett
större samhälleligt sammanhang. Vi är ett självständigt lärosäte som värnar om konstens och
bildningens frihet. En öppen och inkluderande
hållning mot omvärlden skapar en rörlig, dynamisk och självständig institution som befinner
sig i dialog med sin samtid och omvärld. Vi är
en konsthögskola som vågar ta konstnärliga risker och fortsätta att utveckla konstens uttryck,
metoder och sammanhang.
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Historia

Grundad på 1700-talet

Statlig högskola

Kungl. Konsthögskolans historia går tillbaka
till 1735. Länge var skolan en del av den Kungl.
Akademien för de fria konsterna som växte
fram ur den ritskola som inrättades under
byggandet av Stockholms slott.
Genom riksdagsbeslut år 1766 fick
Akademien sin verksamhet tryggad, och dess
stadgar godkändes av Gustav III år 1773. Det
skedde med den franska konstakademien
som förebild. Skolan bestod av en måleri- och
skulpturskola och en arkitekturskola. Undervisning bedrevs i arkitektur, grafik, anatomi,
perspektivlära, kulturhistoria och måleri med
särskilt intresse för den klassiska grekiska
och romerska konsten och kulturen. År 1775
flyttade Akademien till det palats som styckgjutare Gerhard Meyer donerat. Av det
Meyerska palatset fick konsthögskolan sitt
smeknamn Mejan.

Under resten av 1900-talet kom skolan att
utbilda merparten av de främsta konstnärerna i svenskt konstliv, och en del återvände
som professorer. Till den skaran hör bland
andra Lennart Rohde, Olle Nyman, Evert
Lundquist, Torsten Andersson, Carl Fredrik
Reuterswärd, P.O. Ultvedt, Marie-Louise
Ekman, Ann-Sofi Sidén och Ann Edholm.
Kungl. Konsthögskolan skildes formellt
från Akademien 1978 och underställdes
svenska staten som huvudman. Högskolan
fanns dock kvar i Akademiens lokaler, och
det dröjde till 1995 innan den flyttade till
de nuvarande lokalerna på Skeppsholmen.

En central institution för konst
Under kungligt beskydd blev Akademien den
centrala institutionen för svensk konst och
byggnadskonst och stod i ständig dialog med
hovet och aristokratin som beställare.
Under 1880-talet ifrågasattes Akademiens dominanta ställning av en ny generation yngre målare, däribland Anders Zorn,
Carl Larsson och Ernst Josephson. De var
konstnärligt influerade av den gryende modernismen och dess egalitära ideal, och de
krävde elevinflytande.
En strid som sträckte sig över decennier
tog slut först när skolan reformerades 1909
och blev ett högre statligt läroverk. Då fick
den också sitt nuvarande namn Kungl. Konsthögskolan. Skolan delades in i tre skolor –
teckning, måleri och skulptur – samt en tvåårig byggnadsskola.
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Två institutioner

Fristående kurser inom arkitektur och konst

På Kungl. Konsthögskolan finns två institutioner, Institutionen för programutbildning
inom fri konst och Institutionen för forskning
och vidareutbildning inom arkitektur och fri
konst. Som programstudent tillhör du Institutionen för programutbildning. Inom institutionen är ämnena indelade i fyra områden
med olika inriktning. Det tvådimensionella
området rymmer måleri och grafik. Det tredimensionella området omfattar skulptur
och tredimensionell gestaltning. Mindepartementet är namnet på den plattform där vi har
samlat rörlig bild, fotografi, ljud och performance. På 500 kvadratmeter finns tillgång till
videoredigering, digitalt mörkrum, fotostudio
samt mötesplatser som projekt- och seminarierum. Inom området Text bedriver vi undervisning i konstteori, konsthistoria och litterär
gestaltning.

Institutionen för forskning och vidareutbildning erbjuder varje läsår ett antal fristående
kurser på avancerad nivå. Kurserna har ett
stort inslag av forskningsmetodik. De är
experimentella, ger utrymme för risktagande
och arbetar med lärandeprocesser där gruppen står i fokus. Kurserna är utformade för
dem som är intresserade av aktuella frågor
inom konst och arkitektur och en viktig del
i det livslånga lärandet. Återkommande är
kurserna Restaureringskonst, Decolonizing
Architecture och Of Public Interest.

Utforska flera områden
Våra programstudenter rör sig fritt mellan de
olika områdena, och utifrån den rika palett av
kursmoment och material som vi erbjuder
väljer de själva vad de vill fördjupa sig i. Här
finns inga begränsningar, utan vi uppmuntrar
alla som vill att utforska flera olika områden för att skaffa sig en bred kunskap om
de uttryckssätt och material som finns inom
konsten.
Vårt ämnesöverskridande arbete sker inte
bara genom utbyten och dialog mellan våra
olika områden, utan vi samarbetar också externt med närliggande områden inom kultur,
vetenskap och samhälle.

Program i fri konst
Kungl. Konsthögskolan erbjuder två program:
Femåriga programmet i fri konst (300 hp)
samt Masterprogrammet i fri konst (120 hp).

Forska genom konst
Sedan ett antal år tillbaka erbjuder Kungl.
Konsthögskolan möjlighet att bedriva såväl
individuella forskningsprojekt som samarbetsprojekt.
Forskningen på Kungl. Konsthögskolan präglas av ett nyfiket, experimenterande
förhållningssätt, där ny kunskap om konstens och arkitekturens uttryck, metoder
och sammanhang står i fokus. Många av de
forskningsprojekt som bedrivs här förenar
olika platser och erfarenheter i sin strävan
efter att skapa en hållbar framtid.
Vi deltar i flera nationella och internationella förgreningar och nätverk, även utanför konst- och arkitekturfältet, och samarbetar i olika tvär- och mångdisciplinära projekt.
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Studera här

En trygg miljö
Den gemensamma studerandemiljön är en
viktig del av tiden på Kungl. Konsthögskolan. Vi arbetar därför aktivt för att skapa en
trivsam miljö för våra studenter. Vi följer
rådande lagstiftning och har interna regler för
att värna om studenternas hälsa, arbetsmiljö
och säkerhet.
Studentkåren, Club Mejan, ska både
stärka studenternas sammanhållning och
föra deras talan i viktiga frågor. Därför finns
kåren representerad i alla beslutande organ
på Kungl. Konsthögskolan.

Campus
Vårt campus ligger på Skeppsholmen i centrala Stockholm. Här finns moderna verkstäder i historiska byggnader, allt i en inspirerande miljö omgiven av vatten. Våra ateljéer
och verkstäder finns utspridda över hela
Skeppsholmen. I huvudbyggnaden, Kasern
III, finns dessutom föreläsningssalar, teknikförråd, servicecenter, bibliotek, kafé, förvaltning och rektor. Kungl. Konsthögskolan har
också verksamhet på Konstakademien på
Fredsgatan/Jakobsgatan.

Ateljéplats
Studenter vid programmen i fri konst har
under sin studietid tillgång till en ateljéplats.
Alla studenter får också använda våra projektateljéer för såväl större arbeten som
tidsbegränsade projekt.

Yrkesförberedande moment
Vi vill att våra studenter ska vara väl förberedda för livet som konstnär efter utbildningen. Därför erbjuder vi varje år våra
programstudenter en Post Mejan-vecka som
innehåller flera yrkesförberedande kursmoment. Exempel på yrkesförberedande

moment är ekonomikurs, hur du skriver en
projektansökan, utställningsproduktion och
samtida konstscenen. Många av delarna ingår
i utbildningens kursmål. Olika moment riktar
sig i första hand till olika årskurser och återkommer i någon form varje vår.

Tillgänglighet
Kungl. Konsthögskolan ska ha en god arbetsoch studiemiljö för alla. Vårt mål är att samtliga undervisningslokaler ska vara tillgängliga
för alla studenter. Studenter som har en
funktionsvariation ska kunna bedriva studier
på samma vilkor som övriga studenter. På
skolan finns en studentateljé anpassad för
personer med fysisk funktionsvariation. Biblioteket hjälper studenter som har ett läshinder att ansöka om ett konto för anpassad
kurslitteratur hos Myndigheten för tillgängliga medier, MTM. Inför läsårsstart skickar
vi en förfrågan till nya studenter om det finns
behov av individuell anpassning på grund av
funktionsvariation.
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På Kungl. Konsthögskolan står det konstnärliga arbetet i centrum för all undervisning. Vårt arbete präglas av ett nyfiket, experimenterande förhållningssätt, där ny kunskap om konstens
och arkitekturens uttryck, metoder och sammanhang står i fokus. Med hjälp av pedagogiska former och i dialog med de förändringar som sker i konst och kultur skapar vi kunskap.
Varje student har en erfaren konstnär som handledare, och
tillsammans sätter de samman utbildningen. Arbete i ateljé och
verkstäder kombineras med kurser, workshoppar, föreläsningar,
studieresor och utställningar. Handledaren är ansvarig för studentens konstnärliga utveckling.
Genom att knyta till oss meriterade konstnärer som företräder olika metoder och perspektiv får vi en både bred och djup
utbildning. Nya perspektiv och sammanhang tillkommer, och
kunskapsutbyten sker inom hela högskolan, vilket möjliggör
nyskapande konst.
Ett internationellt perspektiv genomsyrar utbildningen vid
Kungl. Konsthögskolan. Vi bjuder in internationella gästlärare,
arrangerar internationella workshoppar och seminarier samt
uppmuntrar studieresor utomlands och möjligheter till internationella utbytesstudier.
Vi arbetar ämnesöverskridande och samarbetar med närliggande områden inom kultur, vetenskap och samhälle. För att
förbereda våra programstudenter för det kommande yrkeslivet
erbjuder vi kursmoment i bland annat ekonomi och utstälningsproduktion samt anordnar studiebesök hos branschorganisationer och offentliga verksamheter inriktade på konst.
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Femåriga programmet i fri konst

Årskurs

Termin

Kurs

Högskolepoäng

1

HT
HT
VT

Individuellt konstnärligt arbete
Baskurs i konsthistoria
Individuellt konstnärligt arbete

25,5 hp
4,5 hp
30 hp

2

HT
VT
VT

Individuellt konstnärligt arbete
Individuellt konstnärligt arbete
Fortsättningskurs i konsthistoria

30 hp
25,5 hp
4,5 hp

3

HT
VT
VT

Individuellt konstnärligt arbete
Individuellt konstnärligt arbete
Självständigt arbete

30 hp
15 hp
15 hp

4

HT
HT
VT

Kurs i konstteori
Individuellt konstnärligt arbete
Individuellt konstnärligt arbete

4,5 hp
25,5 hp
30 hp

5

HT
VT
VT

Självständigt arbete
Separatutställning
Masteressä

30 hp
20 hp
10 hp
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Två program i fri konst

Övriga kurser i programmet

Kungl. Konsthögskolan erbjuder två program:
Femåriga programmet i fri konst (300 hp)
samt Masterprogrammet i fri konst (120 hp).
Masterprogrammet följer upplägget för årskurserna 4 och 5 på det femåriga programmet.

Programmet innehåller också andra kurser
som ibland löper parallellt under terminen.
Genom utbildningen löper en tråd av återkommande kurser i konstteori och konsthistoria. Under år 1 och år 2 ges baskurs och
fortsättningskurs i konsthistoria som följs upp
år 4 med en kurs i konstteori.
Kursen ”Självständigt arbete” i årskurs 3
är ett arbete med en gemensam grupputställning som även är ett examinerande tillfälle
för kandidatnivå.
I årskurs 5 skriver alla studenter en masteressä (10 hp) och gör en separatutställning
(20 hp) på Kungl. Konsthögskolans studentgalleri Galleri Mejan. Även årskurs 5 avslutas
med en grupputställning, masterutställningen.

Frihet under ansvar
Programmen i fri konst på Kungl. Konsthögskolan skiljer sig från många andra typer av
studier. En stor del av tiden består av långa
kurser i individuellt konstnärligt arbete.
Studenterna kan arbeta i ateljén, i någon av
skolans många verkstäder där undervisande
personal finns på plats för vägledning eller
söka något av de valbara kursmomenten.
Innehållet bestämmer studenten tillsammans med sin handledare. Varje student
har en erfaren konstnär som handledare, och
tillsammans sätter de samman utbildningen.
Handledaren är ansvarig för studentens
konstnärliga utveckling. Att studenten skapar
sin egen väg genom utbildningen ger frihet
men kräver också ansvar.

Individuellt konstnärligt arbete
För programstudenter är det obligatoriskt
att varje termin ha minst två ateljésamtal
samt att delta i minst fyra grupptillfällen.
Dessa aktiviteter leds av handledaren som
också examinerar kursen ”Individuellt
konstnärligt arbete”. Studenter som har
samma handledare ingår i en årskursblandad
grupp. Tillsammans med gruppen planerar handledaren sammankomster som kan
innehålla studiebesök, gruppkritiker eller
gästföreläsningar.
Programstudenterna erbjuds varje termin en mängd valbara kursmoment som de
kan söka till utifrån egna intressen och behov. Tillsammans med eget arbete i ateljéer
och verkstäder bildar dessa aktiviteter innehållet i ”Individuellt konstnärligt arbete”.

Internationell profil
Kungl. Konsthögskolans utbildning och forskning har en stark internationell prägel. Vi
bjuder regelbundet in utländska föreläsare
och lärare och arrangerar studieresor till andra länder. Kungl. Konsthögskolan ingår
i många internationella nätverk, och vi uppmuntrar såväl forskare som studenter att
delta i utbytesprogram.
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8
Lap-See Lam, Phantom
Banquet, 2019, VR 360 stereoskopisk video, 9 : 51 min
10
Levi Sebton, avgångsutställning på Konstakademien, 2020
13
Utställningsvy från avgångsutställningen, konstakademien, 2020
17
Jost Maltha MÜller, Snares
of the Unknown, 2020, gips,
färgpigment
18
Emil Matsson, avgångsutställning på Konstakademien, 2020

27
Karolina Brobäck, The Space
Between Frames, 2020, ett
urval från en serie om 64
numrerade målningar, torra
piggment, väggfärg, MDF,
30  × 35  ×1 cm
30
Izabel Lind Färnstrand,
avgångsutställning på Konstakademien, 2020
31
Fathia Mohidin, KIN, 2020,
video loop, 10” monitor, stålstång, grepptejp, 11:  22 min
Roll Deep, 2020, 4-kanalig
ljudloop, högtalare, betong,
gummimatta, gummidoft

19
Fatima Kassius, Efter föreställningen, 2020, installation

36
Marta Badenska
Hammarberg, Jag förstör inte
jag tillför, 2020, bildspel

24
Mary Furniss, Zurbaráns
Dream, 2020, airbrush akryl
på poppelträ, 250 × 385 × 4.0 cm

42
Izabel Lind Färnstrand,
Oblivion, 2020, virtuell verklighet, metall, Ø 2.2 m

26
Ernst Skoog, avgångsutställning på Konstakademien, 2020

43
Bill Philip Dufva, Desire
Lines (detalj), 2020, metall,
frigolit, naturligt gips, hård
pastell

27
Adam Gustafsson, avgångsutställning på Konstakademien,
2020

44
Amanda Hellsten, Stop and
start the culture, 2020, affischer, plastkuddar, metall

45
Anton Brolin, avgångsutställning på Konstakademien, 2020
Fotografi av utställningar och
verk: Jean-Baptiste Béranger
Fotografi av skolans lokaler:
Patrick Miller

Kungl. Konsthögskolan
Flaggmansvägen 1
111 49 Stockholm

