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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, 
för kurser som startar vecka 35 senast 22 augusti 2017 och för kurser som startar 
senare senast 5 september 2017. 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 er plats. 
 
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 
 
Introduktion 
Måndagen den 28 augusti har vi en informationsträff för alla nya studenter. 
Ihresalen, Engelska parken, hus 21 (Eng/21-0011) kl. 10:15. 
 
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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Seminarier 
Studerande som är intresserade är även välkomna att delta i de högre 
seminarierna i estetik, praktisk filosofi och teoretisk filosofi samt i de övriga 
seminarierna. 
 
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. 
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Lärare och kursansvariga vid Avdelningen för estetik 
 
Guy Dammann (GD), gästlärare guy.dammann@musik.uu.se 
 
Claes Entzenberg (CE), docent, lektor, mottagning onsdagar 13-14, eller i 
samband med undervisningen. Rum 2-2054. claes.entzenberg@estetik.uu.se 
018-471 16 09 
 
Maria Forsberg (MF), adjunkt, maria.forsberg@filosofi.uu.se 
 
Paisley Livingston, gästlärare 
 
Elisabeth Schellekens Dammann (ES), professor, 
elisabeth.schellekens@filosofi.uu.se 018-471 73 50 
 
Rebecca Wallbank (RW), doktorand, rebecca.wallbank@filosofi.uu.se 
 
Andreas Wikblom(AW), doktorand, andreas.wikblom@estetik.uu.se 
 
 
Ansvarig för forskarutbildningen: 
 
Elisabeth Schellekens Dammann (ES), professor, 
elisabeth.schellekens@filosofi.uu.se 018-471 73 50 
 
 
 
Förklaring till rumsnumren: 1:a siffran anger husnumret; första siffran efter 
strecket anger våningsplan, och de två sista själva rummet.  Ex. 2-2067 = hus 2, 
våning 2, rum 67. Filosofiska institutionens seminarierum har nummer 2-1022 
 
 

mailto:guy.dammann@musik.uu.se
mailto:claes.entzenberg@estetik.uu.se
mailto:maria.forsberg@filosofi.uu.se
mailto:elisabeth.schellekens@filosofi.uu.se
mailto:rebecca.wallbank@filosofi.uu.se
mailto:andreas.wikblom@estetik.uu.se
mailto:elisabeth.schellekens@filosofi.uu.se
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KURSBESKRIVNINGAR 
 
BASKURS A ”Estetikens grunder” 30 hp 
(Kursansvarig: ES) 
 
Kursens syfte som helhet är att ge en översiktlig framställning av estetiken 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 (Kursansvarig: ES) 
 
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) 
(Kursansvarig: ES) 
 
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] 
Ytterligare texter kommer att läggas på Studentportalen. 
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Moment 3: ”Konsten för konstens skull eller konsten som filosofi?” 7,5 hp 
(Kursansvarig: CE)  
 
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), i urval. [BH] 
Gaut, B. & McIver Lopes, D. (eds.) The Routledge Companion to Aesthetics. 
(London: Routledge, Tredje reviderade upplagan 2013). [BH] 
Kompendium tillkommer. 
  

 
 
 



 7 

Moment 4. ”Estetikens utvidgning och förnyelse” 7,5 hp 
(Kursansvarig: ES) 
 
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 
Texter kommer att läggas på Studentportalen. 
 

 
 
 
FORTSÄTTNINGSKURS C 30 hp 
(Kursansvarig: ES) 
 
Moment 1. (C1) ”Konstens ursprung: kultur eller natur?"  
(Kursansvarig: ES) 
 
Kursen presenterar grundläggande vetenskapsteoretiska problemställningar och 
behandlar begreppsbildning och källkritiska problem inom estetiken. Vi studerar 
olika empiriska teorier om konstens ursprung och dess inflytande på filosofisk 
estetik.  
 
Litteratur 
Dutton, Denis. The Art Instinct: Beauty, Pleasure and Human Evolution 
(Bloomsbury, 2010) 
Schellekens, E. & Goldie, P. The Aesthetic Mind: Philosophy and Psychology. 
(Oxford: Oxford University Press, 2011). 
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Moment 2. (C2)”Art and Intention”(7,5 hp) 
(Kursansvarig: ES) 
 
Which aspects of an artwork’s provenance are central to our interpretation of 
that work? Are we right to assume, as we often do, that the artist’s intention has 
a particularly important role to play in the interpretive process? Certainly, 
knowledge of the artist’s intention often places us in a good position to 
understand what many artworks appear to mean (i.e. works where the artist aims 
to convey a specific meaning or point and succeeds in doing so). But is that 
always the case?  
The central aim of this course is to examine the thesis that important aspects of 
both the production and reception of works of art can be understood within an 
intentionalist framework. To that end, ideas about the nature and functions of 
intentions and intentional action will be brought to bear on a range of topics in 
Aesthetics, including the nature of the (fine) arts; the nature of individual and 
collective authorship, the ontology of artworks; the interpretation, appreciation, 
and evaluation of works of art.  
 
Lärare: Paisley Livingston. 
 
Litteratur: Livingston, Paisley, Art and Intention, Oxford University Press, 2005. 
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Moment 3. (C3) ”Uppsats” 15 hp  
(Kursansvarig: ES)  
 

MASTERPROGRAMMET I HUMANIORA INRIKTNING ESTETIK 
(Kursansvarig: ES) 
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 14.1516.00 efter 
kallelse.  
Information om antagning till doktorandstudier i ämnet lämnas av 
Elisabeth Schellekens Dammann. 
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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 Matti Eklund 
018–471 73 04 <matti.eklund@filosofi.uu.se> 

Programansvarig KOSA Andrew Reisner 
018 – 471 73 54 <andrew.reisner@filosofi.uu.se> 

Studierektor grundutbildning Rysiek Sliwinski 
018 – 471 73 51 <rysiek.sliwinski@filosofi.uu.se> 

Studierektor forskarutbildning Elisabeth Schellekens Dammann 
018 – 471 73 50 <elisabeth.schellekens@filosofi.uu.se> 

Kursadministratör Paulina Hansen 
018 – 471 72 99 <paulina.hansen@filosofi.uu.se> 
 
Lärare vid Filosofiska institutionen höstterminen 2017 

ALGANDER, Per <per.algander@filosofi.uu.se> 
ANDERSSON, Emil <emil.andersson@filosofi.uu.se> 
BENGTSSON, Gisela <gisela.bengtsson@filosofi.uu.se> 
BERNDT RASMUSSEN, Katharina <katharina.rasmussen@filosofi.uu.se> 
BRAIDA, Tommaso <tommaso.braida@filosofi.uu.se> 
CARLSON, Erik  <erik.carlson@filosofi.uu.se> 
CARPENTER, Amber, gästlärare 
DAMMANN, Guy <guy.dammann@musik.uu.se> 
EKENBERG, Tomas  <tomas.ekenberg@filosofi.uu.se> 
EKLUND, Matti <matti.eklund@filosofi.uu.se> 
ENTZENBERG, Claes  <claes.entzenberg@estetik.uu.se> 
FELKA, Katharina, <katharina.felka@filosofi.uu.se> 
FORSBERG, Maria, <maria.forsberg@filosofi.uu.se> 
FRANZÉN, Nils, <nils.franzen@filosofi.uu.se> 
HÅLLÉN, Elinor, <elinor.hallen@filosofi.uu.se> 
JEDENHEIM EDLING, Magnus <magnus.jedenheim@filosofi.uu.se > 
JOHANSSON, Jens <jens.johansson@filosofi.uu.se > 
JOHANSSON, Lars-Göran <lars–goran.johansson@filosofi.uu.se > 
KRISTENSEN, Kasper <kasper.kristensen@filosofi.uu.se > 
LIVINGSTON, Paisley, gästlärare 
LUPO, Nicola, gästlärare 
LUTZ, Sebastian <sebastian.lutz@filosofi.uu.se> 
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MARQUES PEDRO, Guilherme <guilhermemarquespedro@filosofi.uu.se> 
MINDUS, Patricia <patricia.mindus@filosofi.uu.se > 
QUARFOOD, Marcel <marcel.quarfood@philosophy.su.se> 
PEPP, Jessica <jessica.pepp@filosofi.uu.se> 
PRATS, Elena <elena.prats@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> 
RISBERG, Olle <olle.risberg@filosofi.uu.se> 
ROSENQVIST, Simon <simon.rosenqvist@filosofi.uu.se> 
SCHELLEKENS DAMMANN, Elisabeth 

<elisabeth.schellekens@filosofi.uu.se> 
SHAHEEN, Jonathan <jonathan.shaheen@filosofi.uu.se> 
SLIWINSKI, Rysiek <rysiek.sliwinski@filosofi.uu.se> 
STOKKE, Andreas <andreas.stokke@filosofi.uu.se> 
SVEDBERG, Maria <maria.svedberg@filosofi.uu.se> 
TERSMAN, Folke <folke.tersman@filosofi.uu.se> 
WALLBANK, Rebecca <rebecca.wallbank@filosofi.uu.se> 
WIKBLOM, Andreas <andreas.wikblom@estetik.uu.se> 
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