INSTITUTIONEN FÖR KULTURVETENSKAPER

KV1060 Konst- och bildvetenskap: Fem mästerverk, 7,5
högskolepoäng
Art History and Visual Studies: Five masterpieces, 7.5 credits
Grundnivå / First Cycle
Fastställande

Kursplanen är fastställd av Institutionen för kulturvetenskaper 2020-06-25 att gälla från
och med 2021-01-18, vårterminen 2021.
Utbildningsområde: Humanistiskt 100 %
Ansvarig institution: Institutionen för kulturvetenskaper
Inplacering

Kursen är en fristående distanskurs.
Huvudområde

Fördjupning

Konst- och bildvetenskap

G1N, Grundnivå, har endast gymnasiala
förkunskapskrav

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet
Lärandemål

Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:
Kunskap och förståelse

• Redogöra grundläggande, både historiskt och teoretiskt, för det utvalda materialet.
• Identifiera historiska strukturer och praktiker inom huvudområdet.
Färdigheter och förmåga
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• Identifiera och beskriva bilder och byggnader i tal och skrift.
• Förklara och tillämpa olika metoder för analys och tolkning.
Värderingsförmåga och förhållningssätt

• Reflektera över vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter av huvudområdet
och dess traditioner.
• Kritiskt reflektera över sin förståelse för kunskap om de visuella objekten inom
huvudområdet.
Innehåll

Kursen ger en översikt i det konst- och bildvetenskapliga ämnesfältet: Fem mästerverk.
I kursen görs nedslag i fem verk som tillhör olika epoker och stilar, där konstnärliga
uttrycksformer behandlas och problematiseras via visuella studier och källtexter.
Löpande genom kursen ges orientering vad gäller metodologiska och ämnesteoretiska
angreppssätt inom konst- och bildvetenskap.

Former för undervisning

Kursen sker helt nätbaserat genom material i form av instruktionsfilmer, text och bild
på lärplattformen Canvas. Även interaktion mellan student och lärare sker via den
digitala lärplattformen.
Undervisningsspråk: engelska och svenska
Former för bedömning

Kursen examineras i form av en hemtentamen. Examinationsuppgiften lämnas in via
webbportalen Canvas.Kursen examineras för sig genom skriftliga och muntliga
examinationer. Om student som underkänts två gånger på samma examinerande
moment önskar byte av examinator inför nästa examinationstillfälle, ska sådan begäran
inlämnas skriftligt till institutionen och bifallas om det inte finns särskilda skäl däremot
(HF 6 kap § 22). I det fall en kurs har upphört eller genomgått större förändringar ska
student garanteras minst tre examinationstillfällen (inklusive ordinarie
examinationstillfälle) under en tid av minst ett år, dock som längst två år efter det att
kursen upphört/förändrats. Vad avser praktik och VFU gäller motsvarande, men med
begränsning till endast ett ytterligare examinationstillfälle.
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Betyg

På kursen ges något av betygen Väl godkänd (VG), Godkänd (G) och Underkänd (U).
Kursvärdering

Ämneskoordinator ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och
regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former ligger till grund
för kursens utformning.
Övrigt

Kursen kan inte ingå i kandidatexamen tillsammans med KV1001 eller
KV1003. Likabehandlingsaspekter skall beaktas i innehåll, litteratur, undervisning och
utvärdering. Därutöver skall kursen, i den mån det är relevant, medvetandegöra om och
problematisera ekologiskt, ekonomiskt, socialt och kulturellt hållbar utveckling.
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