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Förkunskaper
Grundläggande behörighet.

Mål
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

redogöra för hur teorier om modernitet, modernism och postmodernism påverkat 
den västerländska kulturen under 1900- och 2000-talen,

•

ge exempel på hur de europeiska och västerländska bild- och byggnadskulturerna 
påverkats av inflytande från andra kulturer under de perioder kursen berör,

•

analysera hur visuella och arkitektoniska gestaltningar avspeglar makt, klass, 
genus och etnicitet under de perioder kursen berör,

•

ge exempel på hur nya medier används inom konst- och visuell kultur samt hur 
den postkoloniala kritiken och globaliseringen påverkat konsten.

•

Innehåll
Kursen innehåller följande moment: 



tidsperiodens konstnärliga uttryck studeras, postkoloniala och genusrelaterade 
perspektiv behandlas,

•

teoribaserad reflektion och diskussion över begrepp som modernitet, modernism, 
postmodernism, varuestetik liksom konstinstitutionernas förändringar,

•

konst- och bildkulturens nya media introduceras.•

Undervisningsformer
Undervisningen består av föreläsningar, där studenterna ges möjlighet att tillsammans 
diskutera och analysera bilder och arkitektur.

Examination
Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd. 
 
För betyget Godkänd ska kursens mål vara uppnådda. Betygskriterier för betyget Väl 
godkänd meddelas skriftligen vid kursstart. Kursen examineras med en skriftlig 
hemtentamen. Det är den enskilde studentens prestationer som bedöms och betygsätts. 
Närmare specifikation av examinationsformerna sker i en studiehandledning. 
 
Förnyad examination ges i enlighet med Lokala regler för kurs och examination på 
grundnivå och avancerad nivå vid Linnéuniversitetet. Om universitetet beslutat att en 
student har rätt till särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har 
examinator rätt att ge ett anpassat prov eller att studenten genomför provet på ett 
alternativt sätt.

Kursvärdering
Under kursens genomförande eller i nära anslutning till kursen genomförs 
kursvärdering. Resultat och analys av genomförd kursvärdering ska skyndsamt 
återkopplas till de studenter som genomfört kursen. Studenter som deltar vid nästa 
kurstillfälle erhåller återkoppling vid kursstart. Kursvärdering genomförs anonymt.
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