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Välkommen till studier vid Filosofiska institutionen 

 

Studentkonto 

Som student vid Uppsala universitet behöver du ett studentkonto. Du kan då 

bl.a. registrera dig på kurser, anmäla dig till skrivningar och kontrollera 

studieresultat. Du får också en egen e-postadress, tillgång till universitetets fasta 

och trådlösa nät, du kan lägga upp en egen hemsida, leta och beställa böcker hos 

universitetsbiblioteket och mycket mer. Kontot är gratis. 

Läs mer om hur man skaffar Studentkonto här. 

 

Registrering 

För att börja studera måste du registrera dig. Detta gör du på Studentportalen 

senast 10 januari 2017 (24 januari för kurser som börjar i februari eller senare). 

Se instruktioner på antagningsbeskedet. Har du inte tillgång till internet, kan du 

kontakta expeditionen på telefon 018-471 72 99. Vänligen var noga med att 

registrera dig i tid, annars kan du förlora din plats. Observera att de som är 

antagna under villkor kan inte registrera sig via Studentportalen utan måste 

kontakta kursadministratör Paulina Hansen på 018-471 72 99. 

 

Avhopp 

De som av olika skäl inte avser påbörja de studier de blivit antagna till bör 

snabbast möjligt, inte minst för att ge reserverna en chans, meddela detta till 

institutionen. Du gör det enklast genom att skicka ett e–brev till 

kursadministratör Paulina Hansen paulina.hansen@filosofi.uu.se 

 

Expedition och studievägledning 

Vi finns på plan 2 i hus 2 i Engelska Parken. Gå till huvudentrén och följ 

skyltarna.  

Kursadministrationen sköts av Paulina Hansen, 018–471 72 99. 

Studievägledning sköts av studierektor Rysiek Sliwinski, 018–471 73 51. 

Man kan även nå oss per fax (018–471 73 70) eller per e–post 

(paulina.hansen@filosofi.uu.se  resp rysiek.sliwinski@filosofi.uu.se ). Se även 

vår hemsida www.filosofi.uu.se 

 

Undervisning 

Undervisningen består av föreläsningar och seminarier. Möjligheten att klara av 

de olika kurserna minskar avsevärt om man inte följer den. Därför 

rekommenderar vi starkt alla studenter att delta i så mycket undervisning som 

möjligt. Observera att deltagandet i seminarierna är obligatoriskt 

 

 

 

https://konto.weblogin.uu.se/index.html
mailto:paulina.hansen@filosofi.uu.se
mailto:paulina.hansen@filosofi.uu.se
mailto:rysiek.sliwinski@filosofi.uu.se
http://www.filosofi.uu.se/
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Filosofiska föreningen 

Filosofiska föreningen sammanträder minst fyra gånger per termin. Alla, även 

icke medlemmar, är välkomna till sammanträdena. Dessa inleds med ett 

föredrag. Efter föredragen anordnas en sexa, i vilken alla är välkomna att delta. 

Bli medlem i föreningen under ett läsår genom att betala in (endast) 50 kronor 

på postgiro 570360–8, så får du personliga kallelser till sammanträdena hem i 

brevlådan. 

 

 

PRESENTATION AV ÄMNET 

Vad är konst (bildkonst, litteratur, musik, teater, film etc.)? Hur har det allmänna 

konstbegreppet vuxit fram? Vilken funktion har olika konstformer idag, och hur 

har de förändrats över tiden? Vad har konsten för värde och varför? Hur 

förhåller sig de olika konstarterna till varandra? Hur förhåller sig estetiken till 

andra vetenskaper som har konsten och konstarterna som sitt objekt, som t.ex. 

musikvetenskap eller konstvetenskap? Vad innebär “estetiseringen” av kulturen 

och vardagen och vilka konsekvenser får den för estetiken? Dessa och liknande 

frågor belyses och diskuteras i våra kurser.  

 

Estetiken betraktas utomlands nästan alltid som en filosofisk disciplin (filosofisk 

estetik eller konstfilosofi) och de flesta estetiker verkar nu vid filosofiska 

institutioner eller vid avdelningar för estetik tillhörande filosofiska institutioner. 

Även estetiken vid Uppsala universitetet är numera en avdelning vid den 

Filosofiska institutionen. Ett särmärke för Uppsalaestetiken är dock 

kombinationen av ett idéhistoriskt och ett filosofiskt-teoretiskt förhållningssätt 

till konsterna, konstvärlden och till estetiska fenomen i vid mening.  

 

Historisk utblick 
Estetik som begrepp skapades av den tyske filosofen Alexander Baumgarten i en 

avhandling om poesins grunder 1735 och vidareutvecklades i hans stora 

Aesthetica (1750), ett arbete som har givit upphov till termen estetik i modernt 

språkbruk. Baumgartens grundläggning av estetiken som en självständig 

filosofisk disciplin, som en konstens och sinnesförnimmelsernas filosofi 

(grekiskans “aisthesis“ betyder varseblivning) kan ses som ett gensvar på 

framväxten (med början under sent 1600-tal) av det s.k. moderna konstsystemet, 

innefattande poesi (litteratur), måleri, skulptur, arkitektur och musik. I den nya 

disciplinen kunde konsterna nu studeras teoretiskt ur ett enhetligt perspektiv, 

och konstens kulturella och kognitiva roll liksom likheter och olikheterna mellan 

de olika konstarterna och deras funktionssätt kom att stå i centrum för 

konstfilosofin under de kommande 150 åren.  

 

Det moderna konstsystemet har aldrig varit helt slutet även om kärnan i systemet 

bestått fram till våra dagar. Nya konstformer som foto och film har tillkommit 
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och djupgående förändringar i konstvärlden har gett upphov till nya genrer inom 

de etablerade konstarterna (performance, installationer, etc.), som i sin tur ställer 

estetiken både som idéhistorisk och filosofisk disciplin inför nya problem och 

utmaningar. Inte minst konstbegreppet har varit ett centralt tema i den estetiska 

diskussionen under de senaste femtio åren. Mycket tyder på att det traditionella 

konstbegreppet är i gungning, vilket inte minst återspeglas i konstfilosofiska 

debatter om konstbegreppet och konstens funktion idag. Den s.k. estetiska 

vändningen, som bl.a. markerar en “estetisering” av livsstilar, moral, 

massmedier och av vardagslivet i stort tyder på att “det estetiska” i viss mån 

lämnat konstens sfär för att sprida sig till andra sociala och kulturella områden, 

och den estetiska vändningen har därmed aktualiserat estetikens 

kulturfilosofiska och kulturkritiska potential. 

 

Grundutbildningen 

Ämnet estetik, som det bedrivs idag, skiljer sig från de övriga estetiska ämnena 

genom att intresset är koncentrerat främst till övergripande teorier och idéer om 

konstens väsen, sambandet mellan de olika konstarterna och konstens roll i 

samhället, samt olika estetiseringsprocesser i vardagslivet och kulturen i stort.  

 

Målet för utbildningen är att ge en överblick av hela det estetiska fältet. En 

orientering i filosofisk estetik, begreppsanalys och teorier om konstnärligt 

skapande tjänar detta syfte. Idéhistoriska insikter spelar en stor roll för 

förståelsen av dagens konstnärliga och kulturpolitiska situation. Därför intar 

studiet av idéer och teorier om konsten och dess funktioner en framträdande 

plats i baskurs A. Översikten tjänar som en bakgrund för fördjupade studier av 

aktuella problem på fortsättningskurserna B och C. 

 

Forskarutbildning 
Uppsala universitet är det enda lärosätet i Sverige med forskarutbildning i ämnet 

estetik. Doktorsavhandlingar som lagts fram och som är under arbete behandlar 

estetikhistoriska, konstteoretiska och konstfilosofiska teman. För vidare 

information se institutionens hemsida http://www.filosofi.uu.se 

http://www.filosofi.uu.se/
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KURSBESKRIVNINGAR 

 

BASKURS A ”Estetikens grunder” 30 hp 

 

Kursens syfte som helhet är att ge en översiktlig framställning av estetikens 

idéhistoria från antiken till nutid, att presentera och belysa betydelsefulla 

riktningar och frågeställningar i den filosofiska diskussionen och även olika 

försök att utvidga och/eller underminera estetikens traditionella gränser.  

 

Moment 1. ”Konstfilosofins definitioner och distinktioner: När är det konst?” 

7,5 hp  

 

I kursen studeras det moderna konstsystemets uppkomst och förvandling samt 

konstbegreppets historiska transformationer och nutida svar på frågan: Vad är 

konst?  

 

Litteratur  

Matravers, D., Introducing the Philosophy of Art (Acumen, 2013). [BH] 

 

 
 

 

Moment 2 ”Skönhetsbegreppet: känslor, kunskap och moral” (7,5 hp) 

 

Kursen avser att ge en översiktlig framställning av det kanske mest centrala 

begreppet inom estetiken genom att presentera dess utveckling och roll inom 

olika filosofiska diskussioner. Eftersom skönhetens vikt och värde historiskt ofta 

förknippats med dess känslomässiga, kognitiva och moraliska innehåll och/eller 

funktion, studeras även dessa samband. 

 

Litteratur 

Gaut, B. & McIver Lopes, D. (eds.) The Routledge Companion to Aesthetics. (London: 

Routledge, Tredje reviderade upplagan 2013). [BH] 
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Moment 3: ”Konsten för konstens skull eller konsten som filosofi?” 7,5 hp  

 

Syftet med kursen är att konfrontera förändringarna av 1900-talets konstscen i 

vid mening med den konstfilosofi, teoretiska och praktiska estetik som 

utvecklats i nära anslutning till förändringarna i konstvärlden: modernism, 

postmodernism, fenomenologi, konstens dematerialisering, implosion och nya 

frihet, inklusive olika former av estetiseringsprocesser i det kulturella fältet.  

 

Litteratur 

Entzenberg, C. Art from Death Originated. (Stockholm: Art and Theory, 2013). 

[BH] 

Gaut, B. & McIver Lopes, D. (eds.) The Routledge Companion to Aesthetics. 

(London: Routledge, Tredje reviderade upplagan 2013). [BH] 

Kompendium tillkommer (innehållande bl.a. texter av Adorno, Bell, Danto, 

Heidegger, Shusterman). 
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Moment 4. ”Estetikens utvidgning och förnyelse” 7,5 hp 

 

Kursens tema utgörs av aktuella teorier och diskussioner om konst, estetiskt 

värde och estetiska upplevelser. Vilka frågor är av särskild vikt i vår samtid och 

hur närmar vi oss lösningar på traditionella filosofiska problem om konst och 

estetik idag? Hur har konstfilosofins gränser tänjts och vad innebär begreppet 

estetik idag? Är design, digitalkonst, matupplevelser eller landskapsarkitektur 

konst?  

 

Litteratur 

Danto, A. C., After the End of Art (Princeton: Princeton Univ Press, 1998), i 

urval. [BH] 

 

 
 

 

FORTSÄTTNINGSKURS B. ”Estetik: fördjupning och problematik“ 30 hp  

 

Kursblocket syftar till att, genom ett ingående studium av estetisk värdeteori, av 

grundläggande filosofiska frågeställningar samt genom författandet av en 

kortare vetenskaplig uppsats, ge en vidgad syn på estetiska grundfrågor och 

problem. Vi fördjupar oss i problem såsom vem och hur vi bör tolka konstverk, 

hur bildkonsten faktiskt representerar, huruvida ett verks moraliska värde eller 

innehåll påverkar dess estetiska värde och metafysiska frågor om vad ett 

konstverk är. 

 

 

Moment 1: "Estetik: frågeställningar och problemlösningar " 15 hp  
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Här ges en orientering och fördjupning av olika tanke- och forsknings-

inriktningars sätt att diskutera tre centrala estetiska problemställningar. Vi 

inringar begrepp som intention och tolkning (dvs vad avgör hur vi bör tolka och 

förstå konstverk?), musiken och dess förhållande till känslor och autonomi och 

moralism (dvs kan ett konstverk ha ett negativt moraliskt innehåll och ändå vara 

estetiskt värdefullt?), varvid i huvudsak analytiska konstfilosofiska riktningar 

aktualiseras.  

 

Litteratur  

Davies, S., Philosophy of Art (Oxford: Blackwell, 2006). [BH] 

Neill, A. & Ridley, A. (eds.), Arguing About Art (London: Routledge, 2007). 
[BH] 

 

 

 
 

 

Moment 2: Valbar BC-kurs. ”Konstens Ontologi” 7,5 hp. 

 

Vad (eller var) är ett musikstycke? Hur finns ett litterärt konstverk i världen? Är 

Dostoevskys Brott och Straff eller Beethovens Femte Symfoni själva boken eller 

notskriften eller ett abstrakt objekt? Vi studerar frågor om konstverkets 

metafysiska ställning, hur restaurering påverkar denna ställning, hur kopior 

förhåller sig till det ursprungliga konstverket samt hur koncept konst som 

ifrågasätter konstverket som något slags objekt förvandlar konstens ontologi. Är 

konst en handling istället för ett ting och vad innebär den möjligheten?  

 

Litteratur  
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Davies, D., Art as Performance. (London: Blackwells, 2004). [BH] 

 
 

Moment 3. "Uppsats" (7,5 hp)  

Momentet avser att förmedla grunderna för författandet av en kortare 

vetenskaplig uppsats omfattande 12-15 textsidor. Uppsatsen skall ge uttryck för 

ett visst mått av självständighet och kritiskt tänkande samt följa vedertagen 

praxis beträffande formalia. Uppsatsämne väljs i samråd med 

handledare/examinator.  

 

 

Masterprogrammet i humaniora inriktning estetik (60/120 hp) 

(Kurs- och programansvarig: ESD) 

Du hittar information om programmet på  

http://www.masterhumaniora.histfilfak.uu.se/Startsidan/  

 

MASTERPROGRAMMET I HUMANIORA INRIKTNING ESTETIK 

(Kursansvarig: ESD) 

Kontakta Elisabeth Schellekens Dammann för information. 

Observera att man har möjlighet att förutom masterkurser i estetik läsa även andra 

masterkurser som ges vid Historisk-filosofiska fakulteten. 

 

 

FORSKARUTBILDNINGEN 
(Kursansvarig: ES) 

Seminarium för forskarstuderande äger rum onsdagar 14.
15

16.00 efter 

kallelse. 

Information om antagning till doktorandstudier i ämnet lämnas av 

Elisabeth Schellekens. 
  

http://www.masterhumaniora.histfilfak.uu.se/Startsidan/
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Filosofiska Institutionen, Uppsala universitet 

Postadress: Box 627, 751 26 Uppsala 

Besöksadress: Engelska parken, Humanistiskt centrum, Thunbergsvägen 3 H, 

hus 2.  

Hemsida http://www.filosofi.uu.se 

 

Prefekt Folke Tersman 

018–471 73 04 <folke.tersman@filosofi.uu.se> 

Programansvarig KOSA Jens Johansson 

018 – 471 73 54 <jens.johansson@filosofi.uu.se> 

Studierektor grundutbildning Rysiek Sliwinski 

018 – 471 73 51 <rysiek.sliwinski@filosofi.uu.se> 

Studierektor forskarutbildning Matti Eklund 

018 – 471 73 51 <matti.eklund@filosofi.uu.se> 

Kursadministratör Paulina Hansen 

018 – 471 72 99 <paulina.hansen@filosofi.uu.se> 

 

Lärare vid Filosofiska institutionen vårterminen 2017 

ANDERSSON, Emil <emil.andersson@filosofi.uu.se> 

BENGTSSON, Gisela <gisela.bengtsson@filosofi.uu.se> 

BERGMAN, Karl <karl.bergman@filosofi.uu.se> 

CALLERGÅRD, Robert  <robert.callergard@philosophy.su.se> 

CARLSON, Erik  <erik.carlson@filosofi.uu.se> 

DAMMANN, Guy  <guy.dammann@musik.uu.se> 

EKENBERG, Tomas  <tomas.ekenberg@filosofi.uu.se> 

EKENDAHL, Karl <karl.ekendahl@filosofi.uu.se> 

EKLUND, Matti <matti.eklund@filosofi.uu.se> 

ENTZENBERG, Claes  <claes.entzenberg@estetik.uu.se> 

FOGAL, Daniel, <daniel.fogal@filosofi.uu.se> 

FORSBERG, Maria, <maria.forsberg@philosophy.su.se > 

FRANZÉN, Nils, <nils.franzen@filosofi.uu.se> 

JEDENHEIM, Magnus <magnus.jedenheim@filosofi.uu.se > 

JOHANSSON, Jens <jens.johansson@filosofi.uu.se > 

JOHANSSON, Lars-Göran <lars–goran.johansson@filosofi.uu.se > 

LUTZ, Sebastian <sebastian.lutz@filosofi.uu.se> 

MANGINI, Michele <michele.mangini@uniba.it > 

MARQUES PEDRO, Guilherme <guilhermemarquespedro@filosofi.uu.se> 

MINDUS, Patricia <patricia.mindus@filosofi.uu.se > 

MOBERGER, Victor, <victor.moberger@filosofi.uu.se > 

PACKALÉN, Sara <sara.packalen@philosophy.su.se> 
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PETTERSSON, Olof, <olof.pettersson@filosofi.uu.se > 

REISNER, Andrew <andrew.reisner@filosofi.uu.se> 

REMES, Pauliina <pauliina.remes@filosofi.uu.se> 

REYES, Sebastian <sebastian.reyes@filosofi.uu.se> 

RIDER, Sharon <sharon.rider@filosofi.uu.se> 

RYMAN, Peter <peter.ryman@filosofi.uu.se> 

SCHELLEKENS, Elisabeth <elisabeth.schellekens@filosofi.uu.se> 

STÖPFGESHOFF, Alexander <alexander.stopfgeshoff@filosofi.uu.se> 

SLIWINSKI, Rysiek <rysiek.sliwinski@filosofi.uu.se> 

TERSMAN, Folke <folke.tersman@filosofi.uu.se> 

WIKBLOM, Andreas <andreas.wikblom@estetik.uu.se> 

 

 

 


