
Konstvetenskap - Kursbeskrivningar 

 

113012.0 Från grottorna till Rom: ca 3000 f.Kr . - 300 e.Kr. (5 sp) 

Kursen är den första av fem som tillsammans utgör grundstudierna i ämnet. Helheten (25 sp) är 

avsedd att ge den studerande grundläggande insikter om konstvetenskapens arbetsfält (bildkonst, 

arkitektur, bebyggelse), dess historia, förutsättningar, funktioner, material, tekniker och terminologi. 

Byggnadens och bildens historia studeras mot bakgrund av de olika periodernas kultur- och 

samhällsliv. Konstnärens roll visavi uppdragsgivare och konstens roll under olika epoker diskuteras, 

liksom bildbetydelser och tolkningsproblematik. Miljöaspekter betonas genom exempel på 

stadsbyggande, trädgårdskonst och inredning. Träning ges i att bestämma, beskriva, analysera och 

handha konstföremål. Kursen ger en introduktion till konstvetenskapens område, metoder och 

historiska utveckling, och en översikt av konsten i de antika kulturerna fram till medeltidens början. 

Kurstentamen bestående av fyra delar: faktafrågor, bildattribution, bildanalys, essäfråga. Bedömning 

enligt skala 1-5. 

Efter avslutad kurs förväntas den studerande: - kunna översiktligt redogöra för konstutvecklingen i 

det forntida Främre orienten och i den grekiska och romerska världen fram till medeltidens början; - 

kunna redogöra för de olika periodernas typiska material, tekniker och upphovsmän, samt för tid och 

stilepok för byggnader, monument och konstverk; - kunna placera in konstverk i deras kulturella och 

samhälleliga kontext; - behärska den grundläggande terminologin inom arkitektur och bildkonst; - 

kunna redogöra för den historiska konstvetenskapens grundläggande metoder.  

Litteratur Penelope J. E. Davies ... [et. al] Janson’s history of art : the western tradition Upper Saddle 

River, NJ : Prentice Hall, cop. 2011 Upplaga/år: 8. Ed ISBN/ISSN: 978-0-205-68517-2 Wikander, 

Charlotte & Örjan Förlag: Liber, Stockholm Antikens historia: Europa i vardande Upplaga/år: 2003 

ISBN/ISSN: 91-47-05183-3 Connolly, P. & Hazel Dodge Förlag: Könemann Upplaga/år: 2000 

Den antika staden. livet i det klassiska Aten och Rom ISBN/ISSN: 3-8290-4745-2 Även den engelska 

utgåvan (Oxford 1998) kan användas. Queckfeldt, Eva Studentlitteratur Upplaga/år: 2011 

Medelhavsvärlden - 3000 år av historia ISBN/ISSN: 978-91-44-05772-9 Annat kursmaterial: Berggren, 

Lars m.fl.: Veta om Konst, Åbo 2015 - kommer att finnas tillgänglig på Moodle. Referenslitteratur: 

Ahlstrand, Jan-Torsten, Arkitekturtermer, Lund 1969 eller 1978. - Berggren, Lars: Arkitekturtermer- 

kommer att finnas tillgänglig på Moodle. 

 

113013.0 Bildens makt och kyrkans prakt: ca 300 - 1450 (5 sp) 

Kursen ger en översikt av den medeltida konsten i Västeuropa och i Bysans, med utblickar mot islam 

och judendom, fram till ungrenässansen. Kursen är den andra av fem som tillsammans utgör 

grundstudierna i ämnet. Helheten (25 sp) är avsedd att ge den studerande grundläggande insikter om 

konsten (bildkonst, arkitektur, bebyggelse), dess historia, förutsättningar, funktioner, material, 

tekniker och terminologi. Byggnadens och bildens historia studeras mot bakgrund av de olika 

periodernas kultur- och samhällsliv. Konstnärens roll visavi uppdragsgivare och konstens roll under 

olika epoker diskuteras, liksom bildbetydelser och tolkningsproblematik. Miljöaspekter betonas 

genom exempel på stadsbyggande, trädgårdskonst och inredning. Kurstentamen bestående av fyra 

delar: faktafrågor, bildattribution, bildanalys, essäfråga.  



Efter avslutad kurs förväntas den studerande: - kunna översiktligt redogöra för utvecklingen inom 

den västerländska konsthistorien under medeltiden och med den associerad terminologi, material 

och tekniker; - kunna identifiera material, teknik, upphovsman, proveniens, tids- och stilepok för 

byggnader, monument och bildkonstverk; - utgående från planritning eller fotografi kunna 

genomföra bild- och arkitekturanalys samt placera in analysobjektet både tids- och funktionsmässigt i 

dess kulturella och samhälleliga kontext. Holmes, George: The Oxford illustrated history of medieval 

Europe Oxford; London : Oxford University Press, Guild Publishing, 1988 Upplaga/år: 2001 ISBN/ISSN: 

0-19-820073-0 Penelope J. E. Davies ... [et. al]. Janson’s history of art : the western tradition Upper 

Saddle River, NJ : Prentice Hall, cop. 2011 Upplaga/år: 8. ed., 2011 ISBN/ISSN: 978-0-205-68517-2 

Annat kursmaterial: Bildrepetitionskompendium Litteraturkompendium 

Handouts Referenslitteratur: Ahlstrand, Jan-Torsten, Arkitekturtermer, Lund 1969 eller senare. 

 

113014.0 Bilden som vetenskap och propaganda: ca 1450 - 1750 (5 sp) 

Kursen ger en översikt av konsten i Europa från renässans till och med rokoko (1400-1700-tal). 

Kursen är den tredje av fyra som tillsammans utgör grundstudierna i ämnet. Helheten (25 sp) är 

avsedd att ge den studerande grundläggande insikter om konsten (bildkonst, arkitektur, bebyggelse), 

dess historia, förutsättningar, funktioner, material, tekniker och terminologi. Byggnadens och bildens 

historia studeras mot bakgrund av de olika periodernas kultur- och samhällsliv. Konstnärens roll 

visavi uppdragsgivare och konstens roll under olika epoker diskuteras, liksom bildbetydelser och 

tolkningsproblematik. Miljöaspekter betonas genom exempel på stadsbyggande, trädgårdskonst och 

inredning. Kurstentamen bestående av fyra delar: faktafrågor, bildattribution, bildanalys, essäfråga.  

Efter avslutad kurs förväntas studerandena: - kunna översiktligt redogöra för konstutvecklingen i 

Europa under tidsperioden 1400-ca 1770 och med den associerad terminologi, material och tekniker; 

- kunna identifiera för tidsperioden betydelsefulla konstverk, konstnärer och mecenater; - kunna 

placera in dem i deras stilistiska, geografiska, historiska och sociala sammanhang; - kunna använda 

relevant terminologi muntligt och skriftligt. 

Penelope J. E. Davies ... [et. al]. Janson’s history of art : the western tradition Upper Saddle River, NJ : 

Prentice Hall, cop. 2011 Upplaga/år: 8. ed., 2011 ISBN/ISSN: 978-0-205-68517-2 Rystad Göran: 

Europa i världen ca 1500-1700: expansion och integration Förlag: Liber Upplaga/år: 2004 ISBN/ISSN: 

91-47-05267-8 

 

113015.0 Romantik och revolt: ca 1750 - 1945 (5 sp) 

Kursen behandlar bild- och byggnadskonst, konstteori och konstliv från ca 1750 och framåt. Kursen är 

den fjärde av fem som tillsammans utgör grundstudierna i ämnet. Helheten (25 sp) är avsedd att ge 

den studerande grundläggande insikter om konsten (bildkonst, arkitektur, bebyggelse), dess historia, 

förutsättningar, funktioner, material, tekniker och terminologi. Byggnadens och bildens historia 

studeras mot bakgrund av de olika periodernas kultur- och samhällsliv. Konstnärens roll visavi 

uppdragsgivare och konstens roll under olika epoker diskuteras, liksom bildbetydelser och 

tolkningsproblematik. Miljöaspekter betonas genom exempel på stadsbyggande, trädgårdskonst och 

inredning. Kurstentamen bestående av fyra delar: faktafrågor, bildattribution, bildanalys, essäfråga. 

Bedömning enligt skala 1-5.  



Efter godkänd kurs förväntas den studerande: - kunna översiktligt redogöra för konstutvecklingen i 

västvärlden under perioden ca 1750-1945 och med den associerad terminologi, material och 

tekniker; - kunna identifiera periodens viktigaste konstnärer, konstverk och stilar, samt analysera 

bilder och relatera dem till deras historiska och sociala sammanhang; - kunna uppvisa en historisk 

medvetenhet och vetenskaplig distans till det moderna konstbegreppet; - kunna definiera begreppet 

modernitet i samband med konstens historia från mitten av 1700-talet till ca 1945. - kunna ge 

exempel på konstnärer och konstverk inom de viktigaste stilarna under perioden, samt analysera 

bilderna och relatera dem till deras historiska och sociala sammanhang.  

Penelope J. E. Davies ... [et. al]. Janson’s history of art : the western tradition Upper Saddle River, NJ : 

Prentice Hall, cop. 2011 Upplaga/år: 8. ed., 2011 ISBN/ISSN: 978-0-205-68517-2 Parallellt med 

kursboken läses ett urval av sidor i Foster, Hal [m. fl.], Art since 1900: modernism, antimodernism, 

postmodernism. Referenslitteratur: Lucie-Smith, Edward, Konsttermslexikon, 1995; Ahlstrand, Jan-

Torsten, Arkitekturtermer, Lund 1969 

 

113016.0 Från avantgarde till global konst: ca 1914 - nutid (5 sp) 

Kursen behandlar bild- och byggnadskonst, konstteori och konstliv från ca 1914 och framåt. Kursen är 

den femte och sista som tillsammans utgör grundstudierna i ämnet. Helheten (25 sp) är avsedd att ge 

den studerande grundläggande insikter om konsten (bildkonst, arkitektur, bebyggelse), dess historia, 

förutsättningar, funktioner, material, tekniker och terminologi. Byggnadens och bildens historia 

studeras mot bakgrund av de olika periodernas kultur- och samhällsliv. Arkitekters och 

bildkonstnärers roll visavi offentliga och privata uppdragsgivare diskuteras, liksom betydelser och 

tolkningsproblematik. Miljöaspekter betonas genom exempel på stadsbyggande, viss trädgårdskonst 

och inredning. Tentamen omfattande korta faktafrågor, bildanalys, bildattribution och en 

essäuppgift. Bedömning enligt skala 1-5.  

Efter godkänd kurs förväntas den studerande: - kunna översiktligt redogöra för huvudtrenderna inom 

arkitektur och bildkonst från ca 1914 till idag; - kunna definiera begreppen modernitet, modernism, 

postmodernism och globalisering inom konsthistorien; - kunna identifiera periodens viktigaste 

arkitekter (eller byråer), konstnärer (eller grupper) och verk; - kunna beskriva och jämföra kända verk 

på ett sätt som visar insikt om deras historiska och sociala sammanhang; - kunna redogöra för nya 

medier och tekniker efter modernismen, samt känna igen tidigare förebilder i verk av nutida 

arkitekter och bildkonstnärer; - kunna uppvisa historisk medvetenhet om det moderna 

konstbegreppet. 

 

Arkitekturhistoria (5 sp) 113205.0 (nätkurs) 

Kursen fördjupar kunskaperna om den västerländska arkitekturens utveckling från antiken till 

postmodernismen, med tonvikt på arkitekturteori och funktion, byggnadsmaterial och 

byggnadstekniska innovationer. Lärandemål: Efter avslutad kurs ska studenten - kunna överblicka 

arkitekturens kronologiska utveckling och dess lokala varianter - kunna identifiera olika stilar inom 

arkitekturen och placera dem i tid och rum - sammanfatta de viktigaste arkitekternas livsverk, ge 

exempel på enskilda monument - kunna redogöra för arkitekturteorins betydelse för västerlandets 

arkitekturhistoria 

Litteratur: Fazio, Michael & Marian Moffett, Lawrence Wodehouse, A World History of Architecture 

(2013). Elias, Cornell,Byggnadstekniken: metoder och idéer genom tiderna, 1970 Mallgrave, Harry 



Francis, Architectural theory. Vol. 1 : An anthology from Vitruvius to 1870, 2005 Ghirado Daine, 

Architecture after modernism, 2003 

Annat kursmaterial: Ahlstrand, Torsten, Arkitekturtermer, Lund 2006. ISBN 91-44-02852, 242 s. 

Alberti, Leon Battista, On the Art of Building in Ten Books, London, 1988. ISBN 0-262-01099-2. 441 s. 

(Translated by Joseph Rykwert, Neil Leach, Robert Tavernor). Palladio, Andrea, Fyra böcker om 

arkitekturen, 1965 el.senare. Vitruvius Pollio, Om arkitektur, Tio böcker, (översättning av Birgitta 

Dalgren), Stockholm, 1989. ISBN 91-7988-038-x, 283 s. 

 

Konst och arkitektur i Finland, 5 sp (nätkurs)  

Målsättningen med kursen är att ge översiktliga kunskaper om konst och arkitektur som har bevarats 

och som skapas i Finland. Under kursen presenteras utvecklingen inom konst och arkitektur från 

medeltiden till nutid. Kursen behandlar också den konsthistoriska traditionen i Finland och 

kontakterna med andra länder och kulturer i regionen. 

Efter avslutad kurs förväntas studerandena kunna: -förklara konstutvecklingen i Finland från 

medeltid till modern tid och relatera den till den samtida konstutvecklingen i övriga Europa. -

identifiera ett femtiotal betydelsefulla inhemska konstnärer och ett hundratal konstverk Litteratur: 

Konsten i Finland: Från medeltid till nutid. Bengt von Bonsdorff m.fl, 1998. 

 

Mode, inredning och design, 5 sp  

Kursen ger grundläggande kunskaper om mode- och designhistoria i Västvärlden och Norden, från 

antiken till nutid. I kursen behandlas hur sociala förändringar samverkar med och uttryckts i klädsel 

och inredningar. Begreppen mode, design och stil presenteras och analyseras genom historiska 

bildkällor och gestaltningar; särskild vikt läggs vid begreppens sociala, kulturella och ekonomiska 

betydelse. Syftet är också att de studerande ska få grundläggande insikter i både humanistiska och 

samhällsvetenskapliga perspektiv på temat. Kursen fungerar dessutom som introduktion till området 

modevetenskap. 

Efter godkänd kurs förväntas den studerande kunna: - känna igen och beskriva designens, 

inredningskonstens, dräkt- och hårmodets olika historiska skeden och deras kontext i stora drag - 

uppvisa en medvetenhet om grundläggande begrepp inom ämnet 

- känna till vanliga humanistiska och samhällsvetenskapliga metoder som kan användas vid analys av 

mode och design Arbetsformer och examination: inlämningsuppgifter efter varje föreläsning + 

sammanställande slutuppgift. Litteratur: Enligt examinators anvisningar 

 

Glada dryckesbröder, citronskal och tulpaner: En inblick den holländska konstens guldålder, 5 sp  

Den holländska bildkonsten under 1600-talet avviker markant från konsten i övriga Europa under 

samma tid. Motiven är familjära, vardagliga, roliga, satiriska och vackra. Till skillnad från de övriga 

europeiska länderna föddes det i Holland en stor konstmarknad där kunderna var den vanliga 

människan, som ville pryda sitt hem med konst. Då som nu inverkade nyheter och trender på smak 

och tycke. Motiven bestämdes således av marknaden och konsthandlaren måste aktivt hålla sig ajour 

med hurudana bilder kunderna ville ha. Kursen Glada dryckesbröder, citroner och tulpaner: En inblick 

den holländska konstens guldålder tar en närmare titt på hur denna konsttradition uppstod och 



förklarar varför det fanns ett stort intresse för genremålningar med fylleslag och skojare, stilleben 

med halvtskalade citroner och halvätna pajbitar, storslagna landskaps¬målningar med utsikt över 

fjärran städer och hav, och stora grupporträtt med ampra tanter och rundmagade herrar. Med hjälp 

av bilder ser vi tillbaka på den konst ur vilken denna konstmarknadstradition föddes, på vilka faktorer 

som startade förändringen i den Holländska konsten och på den inverkan Hollands betydliga 

ekonomiska tillväxt genom starka handelsförbindelser med bl.a. exotiska länder hade på motiven. 

Efter avslutad kurs förväntas studerandena kunna: -redogöra för konstutvecklingen i 1600-talets 

Holland -beskriva de typiska holländska dragen för bildkategorierna stilleben, genre, landskap och 

porträtt. -studerandena bör också kunna identifiera och attribuera målningar som ur konsthistoriskt 

perspektiv är av betydelse för tidsperioden. 

Kursen kan räknas till godo inom ämnesstudierna i konstvetenskap.  

 


