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Kursens mål
De studerande ska visa kunskap om och förståelse för
• estetikens historia och grundläggande estetiska teoribildningar
• estetiska fenomen såsom skönhet, konst, representation och värderingar som 

uttrycks i konstverk
• förhållandet mellan estetik och etik
• den moderna estetiken mot bakgrund av teknologisk- och samhällsutvecklingen

De studerande ska visa färdighet och förmåga att
• använda estetiska grundbegrepp centrala metoder för att beskriva och analysera
• kritiskt-reflexivt och konstruktivt kunna förhålla sig till estetiska värderingar
• beskriva och reflektera över estetiken funktioner i dagens samhälle och i olika 

medier
• identifiera relation mellan konstnär, konstverk och mottagare reception och den 

kontext som denna interaktion äger rum i
De studerande ska visa värderingsförmåga och förhållningssätt till
• estetik i förhållande till historisk utveckling, politik och samhälle
• estetik i förhållande till konst och hantverk, kulturindustri och kitsch
• estetik i förhållandet till sensoriska förmedlingen mellan människa och värld och 

människa till människa
• estetik som en form av analytisk praxis

Behörighetskrav
Grundläggande behörighet

Formerna för bedömning av studenternas prestationer
Kursen examineras i form av ett seminarium och en självständig skriftlig analysuppgift.

Kursens innehåll
• en översiktsskiss av konstens allmänna historia med en särskild vikt vid 

bildmedierna och deras historia
• en elementär översikt av grundläggande historiska, filosofiska och analytiska 

kunskaper inom estetiken
• en fördjupande analys av några framträdande estetiska inriktningar
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• en överblickande genomgång om hur moderna medier och perceptionsteknologierna 
bidrar till estetiseringen av vardagen

Övriga föreskrifter
Betygskala: Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd
Undervisningsspråk: Svenska

Generella regler för examination vid Högskolan Väst framgår av dokumentet Riktlinjer för 
examination (www.hv.se).

Nivå
Grundnivå

Successiv fördjupning
G1N  - grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav
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