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Kvalitetsrapport     201015 

Konstvetenskap & visuell kommunikation  

 

Inledning 

Konstvetenskap är ett klassiskt humanistiskt ämnesområde, som nationellt har funnits som ett 

akademiskt ämne sedan slutet av 1800-talet, och idag finns vid en rad olika universitet. Inom 

ramen för detta tämligen omfattande ämnesområde behandlas bildkonst och arkitektur, men 

även visuell kultur såsom fotografi, reklam och design, från förhistorisk tid till vår egen 

samtid. Idag möts vi av ett ständigt bildflöde, som vi förväntas förstå och tolka. Vår tillvaro 

präglas också av den gestaltade miljön och dess materiella kulturarv, som vi på motsvarande 

sätt behöver förhålla oss till. Det är därför angeläget att öka förståelsen för bilder, byggnader 

och andra artefakters betydelse som uttryck och kommunikation. 

De beteckningar som ämnet haft i Sverige tidigare - Estetik samt Konsthistoria med konstteori 

- anger tillsammans de tre huvudfält som ämnet traditionellt ägnat sig åt inom utbildning och 

forskning. Ämnet är både historiskt kronologiskt och systematiskt analytiskt. 

Konstvetenskapens främsta studieobjekt är visuellt gestaltade artefakter och miljöer, men 

innefattar även den teoretiska diskursen.  

Huvudområdet Konstvetenskap och visuell kommunikation finns vid Institutionen för kultur 

och samhälle (IKOS) och ger fristående kurser i konstvetenskap på såväl grundläggande som 

avancerad nivå. Det har därefter funnits möjlighet att fortsätta med masterutbildningen 

Medieproduktion för humanister och samhällsvetare, vilket ger en teoretisk fördjupning inom 

huvudområdet samt en mera praktiskt tillämpbar kunskap inom media. Antagningen till denna 

är dock stoppad, men förhoppningen är ändå att framöver kunna erbjuda en 

påbyggnadsutbildning för konstvetare vid LiU. Förutom de fristående kurser som ges inom 

huvudområdet, har ämnet varit centralt i Kandidatprogrammet för kulturvetenskaper. Lärarna 

undervisar även vid flera andra program i Linköpings universitet så som Grafisk design och 

kommunikation (GDK), Kommunikation, samhälle och mediaproduktion (KSM), Slöjd, 

hantverk och formgivning (SHF) samt Kandidatprogrammet i Samhällsplanering (SaP). 

I och med den förändring gällande programstrukturen inom humaniora vid Filosofiska 

fakulteten som delvis var ett resultat av Humaniorautredningen (Dnr LiU-2018-00864)  – där 

en del program avvecklas, något utvecklas och nya tillkommer – påverkas även kursutbud och 

läraruppdrag inom konstvetenskap. I dagsläget medverkar en av lärarna i arbetsgruppen för att 

utveckla ett kandidatprogram med utgångspunkt i ett nytt huvudområde med benämningen 

formvetenskap. En representant från ämnet deltar även i ett utvecklingsarbete gällande 

kandidatprogrammet KSM. 

När det gäller fristående kurser har det skett en positiv utveckling. Under höstterminen har 

kursen Samtida arkitektur & stadsbyggnad (vilken startade ht-19 för att kunna erbjuda 

studenterna på termin 5 på programmet i samhällsplanering en valbar kurs i arkitektur på 7,5 

hp) även öppnat upp som fristående kurs. Nytt för höstterminen är även en distanskurs på 
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grundläggande nivå omfattande 7,5 hp – Svensk konst och visuell kultur kring sekelskiftet 

1900 (717G13). Det har under de senast tio åren varit stor variation när det gäller söktryck på 

våra befintliga fristående kurser. I dagsläget är det ca 35 aktiva studenter på Konstvetenskap 

1, vilket är den högsta siffran sedan 2013, vilket bådar gott inför kurserna KV2 och KV3.  

Den nybildade institutionen IKOS kommer sannolikt att innebära nya möjligheter till 

samarbeten inom humaniora och samhällsvetenskap. Vi har från institutionen tilldelats medel 

för att kunna inventera och vidareutveckla huvudområdet Konstvetenskap och visuell 

kommunikation. Ett arbete som nu äger rum parallellt med denna kvalitetssäkringsprocess och 

kommer gagna bibehållandet av en hög kvalitet. 

Sammanfattande beskrivning av huvudområdet 

Huvudlinjen för att nå en kandidatexamen i konstvetenskap vid LiU är att fullfölja de tre 

fristående kurserna Konstvetenskap 1 (KV1), Konstvetenskap 2 (KV2) och Konstvetenskap 3 

(KV3), vilka följer en tydlig progression och avslutas under KV3 med ett självständigt 

uppsatsarbete om 15hp. Alternativt har man kunnat läsa konstvetenskap som en inriktning 

inom Kulturvetarprogrammet. Man har då inlett sina konstvetenskapliga studier inom det s.k. 

basblocket (där fyra ämnen studeras parallellt) och kan därefter välja att läsa KV2 och KV3. 

De sista studenterna som har följt denna linje läser under hösten fördjupningskursen KV3, 

vilket motsvarar termin 5. Denna möjlighet har även funnit för de studenter som läst den så 

kallade kvartsfartskursen (717G09), en fristående kurs som i hög utsträckning samlästs 

avseende de konstvetenskapliga momenten inom kulturvetarnas basblock. Efter 3 terminer har 

studenterna erhållit 30 hp, motsvarande KV1, som ger behörighet till KV2. 

Om man ser på innehållet som behandlas i Konstvetenskap 1 utifrån de olika dimensioner 

som Högskoleverket (Rapport 2007:19 R) menar är typiska för de teoretiskt inriktade 

estetiska vetenskaperna, är den historiska dimensionen i kombination med den 

sociala/kulturella dimensionen dominerande. Undervisningen utgår från den visuella kulturens 

artefakter och dess kulturella, historiska och materiella kontext. Upplägget är kronologiskt 

och fokuserar på bildkonst och arkitektur från förhistorisk tid till idag. I Konstvetenskap 2 och 

3 är det snarare den estetisk-analytiska, den teoretiska respektive den kritiska dimensionen 

som är i fokus. Den första terminens fakta- och förståelsekunskaper utgör en bakgrund och 

gemensam referensram för de mer analytiska, teoretiska och kritiska seminariediskussionerna, 

analysuppgifterna samt uppsatsskrivandet. Utöver de tre kurser som ingår i en 

kandidatexamen kan man läsa Konstvetenskap 4 (KV4) för att nå en magisterexamen, samt 

några mindre kurser på olika nivåer som breddning och fördjupning.  

Kurser som utvärderas i denna rapport (med klickbara länkar till kursplaner): 

Utbildning i huvudområdet (med progression)  

Konstvetenskap 1, grundkurs, 30 hp (717G01) 20 platser samläser med följande två: 

Konst och visuell kultur fram till 1750, grundkurs, 15 hp (717G10) 8 platser respektive  

Konst och visuell kultur från 1750 till idag, grundkurs, 15 hp (717G11) 8 platser 

Konstvetenskap 2, fortsättningskurs 30 hp (717G02) 18 platser  

https://liu.se/studieinfo/kurs/717g01/ht-2020/syllabus
https://liu.se/studieinfo/kurs/717g10/ht-2018/syllabus
https://liu.se/studieinfo/kurs/717g11/ht-2019/syllabus
https://liu.se/studieinfo/kurs/717g02/vt-2020/syllabus
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Konstvetenskap 3, fördjupningskurs 30 hp (717G03) 15 platser  

Konstvetenskap 4, avancerad kurs 30 hp (717A01) 5 platser  

Övriga kurser inom huvudområdet (fil.fak.) 

Designhistoria & designteori 7,5 hp (717G06) 15 platser  

Samtida arkitektur & stadsbyggnad 7,5 hp (717G12/709G23) 8 platser (för fristående kurs). 

Samläses med Kandidatprogrammet för samhällsplanering. 

 

  

https://liu.se/studieinfo/kurs/717g03/ht-2018/syllabus
https://liu.se/studieinfo/kurs/717a01/vt-2020/syllabus
https://liu.se/studieinfo/kurs/717g06/vt-2020/syllabus
https://liu.se/studieinfo/kurs/717g012/ht-2020/syllabus
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Nyckeltal  

Nedan följer de nyckeltal vi fått fram med hjälp av IKOS controller Frida Johansson. 
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Kommentarer till nyckeltal 

Det vi kan konstatera är att söktrycket inom konstvetenskapen har varierat – från att ha varit 

tämligen högt under åren omkring 2010-2014 har vi under de senaste åren sett en minskning, 

för att höstterminen 2020 återigen ha en påfallande ökning (med ca 35 registrerade studenter 

på Konstvetenskap 1). Denna fluktuation tycks följa den nationella utvecklingen inom 

konstvetenskap, då institutionerna vid exempelvis Göteborg och Stockholm vittnar om samma 

variation.  

Man kan även, genom att läsa nyckeltalen, se att den genomsnittliga genomströmningen är 

tämligen god för att röra sig om fristående kurser, men att några kurser avviker. Inte minst är 

det tydligt hur det sker en fördröjning i framläggning av uppsatserna inom KV3 och KV4. I 

föreliggande rapport kommer vi återkomma till rekrytering och genomströmning samt visa på 

möjliga utvecklingsområden. 
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Måluppfyllelse (avseende kandidatexamen) 

För att åskådliggöra hur en kandidatexamen i konstvetenskap vid Linköpings universitet 

uppfyller examensmålen i den nationella examensordningen har vi nedan infogat en tabell 

med en skattning (0-3), i vilken man kan utläsa att varje enskild student som får godkänt i 

KV1-3 med fullgott resultat når alla nationella examensmål. Därefter följer en beskrivning av 

hur examensmålen uppfylls genom att redogöra för varje delmål kopplat till kurserna 

Konstvetenskap 1, Konstvetenskap 2 och Konstvetenskap 3 utifrån sina egna lärandemål samt 

hur dessa examineras. I de lärandemål som har formulerats i kursplanerna ryms inte sällan 

flera av de nationella examensmålen. Vi har därför medvetet valt att inte återge dessa för varje 

delmål för att undvika alltför mycket upprepning. Underrubrikerna motsvarar de övergripande 

examensmålen. 
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Kunskap och förståelse  

För kandidatexamen ska studenten visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för 

utbildningen, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga 

metoder inom området, fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella 

forskningsfrågor.  

Målen avseende kunskap och förståelse finns med i alla terminers studier, även om det sker en 

gradvis fördjupning. Ämnets bredd och komplexitet avspeglas tydligt i utbildningen genom 

undervisningens upplägg, lärare med olika kompetens, varierad kurslitteratur, återkommande 

exkursioner samt examinerande uppgifter av olika slag. Fördjupningen sker gemensamt i 

särskilda moment, hela delkurser samt individuellt i egna muntliga respektive skriftliga 

arbeten. Inom orienteringskursen Konstvetenskap 1 läggs grunden för att förstå konsthistorien 

från förhistorisk tid fram till vår egen samtid, med fokus på dess kronologi (kopplat till 

samhällsutvecklingen och andra kulturyttringar), dess kanon (viktiga riktningar, 

konstnärer/arkitekter och verk) samt ämnets framväxt. Detta mål (1 a) avspeglas i kursens 

lärandemoment som främst består av föreläsningar, seminarier, exkursioner, men även i 

litteraturen som täcker in stora delar av den västerländska konsthistorien ur olika perspektiv. 

Genom att läsa om ämnets framväxt och historiografi får studenten tidigt en förståelse för den 

vetenskapliga grund som konstvetenskapen vilar på (mål 1b). Här visas även på de metoder 

och perspektiv (mål 1 c) som präglat sättet att tolka och analysera det stoff som konstvetare 

ägnar sig åt, det vill säga bilder, byggnader och andra artefakter. När det gäller mål 1 d samt 1 

e blir måluppfyllelsen tydligare under Konstvetenskap 2 i den uppsats om 7,5 hp som skrivs i 

par eller enskilt, samt i den självständigt skrivna kandidatuppsatsen (15 hp) som görs inom 

ramen för Konstvetenskap 3.  

Här följer ett urval av de lärandemål i KV1 (717G01), KV2 (717G02) och KV3 (717G03) 

som vi menar täcker det nationella examensmålet 1, följt av en kommentar och exempel på 

lärandemoment och examinationsuppgifter som säkrar måluppfyllelsen. 

1a) Visa på kunskap och förståelse inom huvudområdet 

Delmålet ses bl. a i lärandemål som att studenten ska ”ha tillägnat sig översiktliga kunskaper, 

både historiskt och teoretiskt, om bildkonst (inklusive massproducerade bilder) och om 

arkitektur och brukskonst i första hand i den västerländska kulturkretsen” (717G01) eller som 

att den studerande ska ”demonstrera fördjupade kunskaper och förståelse för ämnet” 

(717G03). 

1b) Visa kunskap om huvudområdets vetenskapliga grund  

Detta delmål avspeglas exempelvis i följande lärandemål: ”ha uppnått förmåga att i tal och 

skrift föra ett argumenterande resonemang och kritiskt reflektera kring relevanta fakta utifrån 

vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter i ämnet” (717G01) samt ”ha visat prov på 

fördjupad förmåga att själv formulera sig genom att självständigt författa en vetenskaplig 

uppsats och att muntligen opponera på en uppsats” (717G03). 

1c) Visa kunskap om tillämpliga metoder inom huvudområdet 
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Delmålet ses bl. a. i lärandemål som att studenten ska ”ha utvecklat färdighet i att bestämma 

och beskriva bilder och byggnader i tal och skrift, liksom en förtrogenhet med olika metoder 

för tolkning och analys” (717G01). 

1d) Visa fördjupning i någon del av huvudområdet   

Delmålet avspeglas exempelvis i lärandemålet ”att visa på fördjupad förmåga att redogöra för 

fördjupade kunskaper om centrala områden inom ämnet där bildpsykologiska, 

bildsociologiska och etnologiska såväl som bildteoretiska, tekniska och bildanalytiska 

perspektiv anlägges” (717G02) eller ”demonstrera fördjupade kunskaper och förståelse för 

ämnet” (717G03). Även lärandemålet att ”genom textstudier och grupparbeten ha tillägnat sig 

en ökad kunskap och förståelse för ämnet” (717G02) kopplar till detta examensmål. 

1e) Orientering om aktuella forskningsfrågor 

Detta delmål genomsyrar inte minst Konstvetenskap 2 och 3, där stor vikt läggs vid 

seminarier med forskande lärare samt det egna uppsatsskrivandet. Lärandemål som ”att ha 

fördjupade kvalifikationer för att kunna arbeta inom ämnesrelaterade forskningsmiljöer” 

(717G03) visar på detta delmål.  

Kommentar 

Målen avseende kunskap och förståelse befästs och examineras på en rad olika sätt under 

kursernas gång. I Konstvetenskap 1 examineras de 4 delkurserna genom växelvis 

salstentamen och hemtentamen för att variera inlärningen, men även ge studenterna möjlighet 

att visa på olika förmågor.  

Exempel på salstentamensfrågor är: 1. Beskriv den visuella kulturen i det antika Rom – 

förklara vad som är utmärkande drag och hur tidsandan eller samhällsskicket kommer till 

uttryck i konst och arkitektur. Placera in epoken i ungefärlig tid samt ge minst ett konkret 

exempel på ett verk. (4 p) 2. Berätta vad du känner till om detta konstverk och beskriv dess 

utmärkande drag. Vad kallas målningen, vem har målat, vad föreställer den, när och i vilken 

kontext/riktning har den tillkommit? (3 p) 3. Berätta om kvinnliga konstnärers situation 

avseende utbildning och yrkesverksamhet under 1800-talet samt ge minst ett konkret exempel 

på en konstnär och dennas verk. (3 p) 

I en hemtentamen är frågorna (svaren) längre och det ställs högre krav på analys, 

självständighet, referenshantering och språklig bearbetning. Så här kan frågorna lyda; 1. Vad 

utmärker det visuella berättandet i bildkonsten om man utgår från ett bibliskt motiv under 

renässansen respektive barocken? Formen, bildrummet, perspektivet, gestaltningen av 

människor och miljö, stil etc. Välj två egna exempel med samma bibliska motiv och resonera 

kring dessa utifrån de här aspekterna. (ca 2-3 A4-sidor) 2. Placera in den svenska 

funktionalismen i sin arkitekturhistoriska kontext. Beskriv bakgrunden till riktningens 

framväxt och hur dess ideal kommer till uttryck i arkitektur och stadsplanering. Lyft fram 

aspekter som tidsperiod, koppling till samhällsutvecklingen, internationella förebilder, 

typiska byggnadsuppdrag, utmärkande drag och visuell gestaltning. Ge minst 2 konkreta 

exempel i form av arkitekter och byggnadsprojekt från tidsperioden. (ca 2-3 A4-sidor). 3. 

Berätta om en gruppering eller institution (som t. ex. De Stijl eller Dadaisterna) som 
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medverkat till förnyelse inom den tidsperiod vi har behandlat. Välj någon som du finner 

intressant och representativ för epoken och motivera ditt val. Redogör för gruppens eller 

aktören, dennes roll i historien och visa på dess betydelse för utvecklingen. Här behöver du 

komplettera med ytterligare ett par källor utöver kurslitteraturen (ca 2 A4-sidor).  

Andra obligatoriska, examinerande moment som visar på kunskap och förståelse (samt 

färdighet och förmåga) är seminarier med fokus på bildanalys, ett återkommande moment på 

kurserna Konstvetenskap 1 och 2. 

Inom Konstvetenskap 2 och 3 baseras examinationen snarare på examinerande 

litteraturseminarier, bild- och arkitekturanalyser i skriftlig eller muntlig form, på 

hemskrivningar i essäform och uppsatsskrivande respektive opposition.  

Färdighet och förmåga 

För kandidatexamen ska studenten visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka 

relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, 

frågeställningar och situationer. 

Målen avseende färdighet och förmåga varierar mellan kurserna, men fördjupas i 

Konstvetenskap 2 och Konstvetenskap 3. Detta examensmål tillgodoses i mindre utsträckning 

redan i Konstvetenskap 1, men utvecklas och examineras inte minst genom de egna arbetena i 

Konstvetenskap 2 och Konstvetenskap 3. Här fyller även de examinerande 

litteraturseminarierna, essäskrivande, seminarier i bildanalys, arkitekturanalys och 

arkitekturkritik samt uppsatsseminarierna en viktig roll i säkerställandet av målen. 

Här följer några av de lärandemål som vi menar uppfyller examensmål 2-5, följt av en 

kommentar och exempel på examinationsuppgifter som säkrar måluppfyllelsen. 

2a) Visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en 

problemställning 

Detta delmål syns bl. a i lärandemål som ”ha tillägnat sig kunskaper för att självständigt 

kunna beskriva, analysera och diskutera konstvetenskapens olika studieobjekt” (717G03) 

2b) Visa förmåga att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och/eller situationer 

Delmålet avspeglas exempelvis i lärandemål som att den studerande ska ”ha tillägnat sig ökad 

förmåga att i tal och skrift formulera sig på ett sätt som, med hänsyn tagen till vetenskapliga, 

samhälleliga och etiska aspekter, visar på fördjupad förmåga att argumentera och tolka 

relevanta fakta i ämnet” (717G02). 

3a) Visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem 

Detta delmål genomsyrar inte minst uppsatsskrivandet, men även andra typer av 

analysuppgifter och hemtentamina, uttrycks i lärandemål som att ”ha tillägnat sig kunskaper 

för fortsatta studier, med krav på att självständigt kunna lösa de arbetsuppgifter som krävs för 

avancemang till högre nivå inom ämnet” (717G02), ”ha tillägnat sig kunskaper för att 

självständigt kunna beskriva, analysera och diskutera konstvetenskapens olika studieobjekt” 

(717G03) eller ”ha visat prov på fördjupad förmåga att själv formulera sig genom att 
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självständigt författa en vetenskaplig uppsats och att muntligen opponera på en uppsats” 

(717G03). 

3b) Visa förmåga att genomföra uppgifter inom givna tidsramar  

Uppsatserna i Konstvetenskap 2 och 3, men även en rad hemtentamina, baseras på att lösa en 

uppgift inom en given tidsram. Detta finns med i lärandemål som ”ha visat prov på fördjupad 

förmåga att själv formulera sig genom att självständigt författa en vetenskaplig uppsats och att 

muntligen opponera på en uppsats” (717G03) även om tidsaspekten inte nämns specifikt i 

kursplanen. 

4a) Visa förmåga att muntligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar 

i dialog med olika grupper 

4b) Visa förmåga att skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar 

i dialog med olika grupper 

Delmålen 4a och 4b är något som studenterna övar sig i genom att bli indelade i läsgrupper 

samt uppvisar genom att vara aktiva på de gemensamma seminarierna. Detta finns med i 

lärandemål som att ”ha tillägnat sig ökad förmåga att i tal och skrift formulera sig på ett sätt 

som, med hänsyn tagen till vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter, visar på fördjupad 

förmåga att argumentera och tolka relevanta fakta i ämnet” (717G02) 

5) Visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom det område som 

utbildningen avser 

Ovanstående delmål syns exempelvis i lärandemål som ”demonstrera kunskaper som är 

tillämpbara på skilda arbetsmarknadsrelaterade områden inom kultursektorn” (717G02). 

Kommentar  

Målen avseende färdighet och förmåga examineras bland annat genom obligatoriska 

litteratur- och andra seminarier, men även individuella skrivuppgifter. Utöver uppsatserna har 

vi exempelvis i Konstvetenskap 2 delkursen Bild- och arkitekturanalys som bland annat 

examineras så här; ”Bildanalys. Syftet med uppgiften är att självständigt välja ut och med 

egna ögon betrakta ett konstverk som väcker ditt intresse på något museum eller galleri du 

kan besöka under kursens gång (så som Passagen eller Norrköpings konstmuseum) eller i det 

offentliga rummet. Konstverket du väljer ska också placeras in i sin konsthistoriska kontext – 

där du givetvis kan dra nytta av den kunskap du har tillägnat dig under tidigare kurser. Det 

verk du väljer ska du göra en ingående beskrivning av samt analysera utifrån en lämplig 

metod – exempelvis ur Lars Olof Larssons Metoder i konstvetenskap, Anne D´Allevas How to 

Write Art History eller motsvarande. Du ska förklara den valda analysmodellen och motivera 

varför du valt att tillämpa just denna. I texten ska du använda en konstvetenskaplig 

terminologi och formalia avseende t. ex. referenshantering ska vara korrekt. Språket ska vara 

begripligt och väl genomarbetat.”  

Ett annat exempel är uppgiften i arkitekturanalys (som även redovisas muntligt för gruppen): 

”Arkitekturanalys. Syftet med den här uppgiften är att göra en egen arkitekturanalys av en 

byggnad eller en plats med utgångspunkt i det ni har lärt er i kursen. Du ska ha möjlighet att 
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besöka byggnaden/platsen under kursens gång, och är det en enskild byggnad ska den vara 

möjlig att se med egna ögon såväl exteriört som interiört. Förslagsvis utgår du från offentliga 

rum och kulturella mötesplatser i staden – så som ett torg, en kyrka, ett konstmuseum eller ett 

bibliotek. Uppgiften förbereds innan besöket genom att du tar fram fakta om byggnaden som 

utgör den historiska bakgrunden/kontexten som objektet placeras in i. Här kan ni givetvis 

även använda er av den kunskap i arkitekturhistoria som ni har tillägnat er under A-kursen, 

boken Understanding Architecture och Anna Ingemarks ”Att kontextualisera arkitektur – 

Bauhausskolans gestaltade miljö”. Till er hjälp har ni även ytterligare material som finns på 

Lisam. På plats görs en beskrivning av byggnaden, både exteriört och interiört, med korrekt 

arkitekturterminologi (använd Ahlstrands Arkitekturtermer) samt en upplevelseanalys med 

utgångspunkt i Rasmussens Experiencing Architecture. Målet är att placera in 

byggnaden/platsen i sin kontext, beskriva dess funktion och utmärkande drag, samt tolka dess 

betydelse.”  

I exempel som ovan tränar studenten mera självständigt sin förmåga att tillämpa vedertagna 

analysmetoder inom konstvetenskapens olika grenar, vilket även förbereder dem på 

kommande uppsatser. Graden av självständighet som kopplar till färdighet och förmåga (men 

även kunskap och förståelse) ökar och examineras också genom hemtentor så som för 

delkursen Bild och samhälle i Konstvetenskap 2; ”Under den här delkursen har vi ägnat oss 

åt olika uttryckssätt närmare vår egen tid. Istället för att enbart utgå från individen har vi 

belyst den samhälleliga kontextens betydelse för skapandet och tolkningen av visuella 

artefakter.  I hemuppgiften ska du välja ut egna samtida exempel – det kan vara konkreta verk 

eller en debatt som förts kring någon visuell företeelse (konst, arkitektur, design) – och 

utifrån detta resonera kring ett par olika begrepp/fenomen vilka tagits upp i kurslitteraturen. 

Det kan exempelvis handla om visuell kultur/kommunikation, konstvärlden (art world), 

kulturarv, konsumtionskultur eller identitetsskapande.” 

Under de återkommande seminarierna är det förmågan att samarbeta i mindre grupper (som 

träffas före det examinerande seminariet) samt föra ett muntligt resonemang utifrån de lästa 

texterna som stärks, vilket också är en färdighet och förmåga. Konstvetenskap är ett ämne 

som lockar en heterogen studentgrupp. I studiegrupperna och vid samtliga seminarier, träffar 

studenterna därmed olika grupper som representerar samhället i stort. Studenterna har olika 

bakgrund, men även olika åldrar, vilket bidrar till en mångfald perspektiv. 

I författandet av B-uppsatsen respektive C-uppsatsen berörs inte minst examensmålen 2–3, då 

detta kräver förmågan att läsa in sig på ett område, avgränsa ett ämne, formulera en relevant 

frågeställning, välja ut en adekvat metod och ett teoretiskt perspektiv, samla in empiri och 

självständigt genomföra en analys inom en given tidsram.   

Värderingsförmåga och förhållningssätt 

För kandidatexamen ska studenten visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen 

göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter. 

Vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter behandlas genomgående under 

Konstvetenskap 1–3. Det kan handla om konkreta exempel som aktualiserar dessa aspekter, 

men även om ett kritiskt förhållningssätt som genomsyrar hela utbildningen. Ämnets 



12 

 

historiografi, vetenskaplighet och forskningsetik, representation eller urval i kanon, 

tolkningsföreträde, äganderätt avseende utställningar och museisamlingar, genus, klass och 

etnicitet, etiska spörsmål angående exempelvis konst eller satirbilder som upplevs som 

provocerande, bildens betydelse i samhället, konstvärldens strukturer och kulturarvsfrågor är 

exempel på aspekter som diskuteras och problematiseras under de olika kurserna på samtliga 

nivåer. 

Målen avseende värderingsförmåga och förhållningssätt (6–8) är något som framförallt 

uppfylls i de självständiga arbeten som skrivs i Konstvetenskap 2 och Konstvetenskap 3, inte 

minst i B- respektive C-uppsatsen.  

6 a) Visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till 

vetenskapliga aspekter  

6 b) Visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till 

samhälleliga aspekter 

6 c) Visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till 

etiska aspekter 

7) Visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används 

8) Visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och utveckla sin kompetens 

Delmålen 6-7 är mer eller mindre synliga i lärandemålen, men avspeglas bl. a i ; ”ha tillägnat 

sig ökad förmåga att i tal och skrift formulera sig på ett sätt som, med hänsyn tagen till 

vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter, visar på fördjupad förmåga att argumentera 

och tolka relevanta fakta i ämnet” (717G02). Medan delmål 8 snarare är något som studenten 

utvecklar genom att erhålla kontinuerlig feedback på exempelvis tentamina, hemuppgifter 

samt i uppsatshandledning och visas i deras förmåga att ta till sig denna konstruktiva kritik 

och förbättra sin prestation framöver. 

Kommentar 

Målen avseende värderingsförmåga och förhållningssätt genomsyrar mer eller mindre alla 

uppgifter – såväl i skriftliga inlämningsuppgifter och i uppsatsskrivandet, som i 

litteraturseminarierna. Ett exempel på en individuell skrivuppgift i Konstvetenskap 3 som 

kopplar till ovanstående examensmål lyder; ”Under den här delkursen ägnar vi oss åt olika 

teoretiska och metodologiska perspektiv som har influerat uppfattningen om konst och 

arkitektur. I den individuella inlämningsuppgiften ska du välja ett av de teoretiska perspektiv 

som finns representerade i kursböckerna Methods & Theories of Art History eller Thinking 

About Architecture som du är intresserad av att fördjupa dig i. Utgå gärna från ett teoretiskt 

perspektiv som du kan tillämpa i din C-uppsats. Förklara grunderna till den teori du valt (så 

som ett genusperspektiv eller ett kultursociologiskt perspektiv), presentera en enskild 

teoretiker/forskare som gjort avtryck inom området och välj ut minst en av dennes texter i 

original (även om översättning till svenska eller engelska naturligtvis godtas) som du redogör 

för. Omfattningen på den litteratur som tillkommer bör landa på ca 200 sidor, därför är det 

viktigt att ha framförhållning. Syftet är att du ska få ytterligare fördjupning i 
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konstvetenskaplig teori & metod, men även att du inför C-uppsatsen ska ha formulerat en 

teoretisk utgångspunkt.” Här behöver man kunna förhålla sig till huvudområdets teori & 

metod, självständigt välja ut och värdera ett perspektiv i relation till sitt uppsatsämne samt på 

ett adekvat sätt visa på förståelse för detta. Teorierna i sig är inte sällan kopplade till synen på 

kön, klass eller makt – vilket också kräver en medveten reflektion över samhällsstrukturer 

avspeglade i konst och arkitektur. 

Ett annat exempel är litteraturseminariet ”Bruket av kulturarv” som ingår i delkursen Bild & 

samhälle på Konstvetenskap 2. Anvisningarna (utöver inläsning av ett urval texter) lyder: 

”Inför seminariet: Läs texterna och diskutera tillsammans i era grupper. Förbered följande 

frågor inför seminariet och sök efter egna exempel: Förklara begreppen kulturarv och 

kulturegendom. Hur skiljer de sig åt? Diskutera, förklara och ge exempel på hur kulturarv 

används i konfliktsituationer. Hur blir frågor om kulturarv till politik? 

Förklara begreppet repatriering och diskutera i vilka sammanhang det är aktuellt med 

repatriering. Ge exempel.” Studenterna får här fundera kring kulturens roll i relation till 

aktuella samhällsfrågor och etiska aspekter vilket tydligt kopplar till ovan nämnda 

examensmål. 

 

I uppsatskurserna är värderingsförmåga och förhållningssätt naturligtvis centralt för hela 

processen. Alltifrån att välja ett ämne, formulera ett syfte & frågeställning, välja ett teoretiskt 

perspektiv och en adekvat metod till att samspela med sin handledare, bemöta kritik och 

opponera på en annans uppsats rör detta examensmål. Här skulle vi dock behöva höja 

medvetenheten kring forskningsetik, för att möta forskarsamhällets ökade krav på detta.  
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Måluppfyllelse (avseende magisterexamen) 

För att åskådliggöra hur en magisterexamen i konstvetenskap vid Linköpings universitet 

uppfyller examensmålen i den nationella examensordningen har vi nedan infogat en tabell 

med en skattning (0-3) uppdelat efter de tre delkurser som KV4 (717A04) består av. 

 

Matris magisterexamen Konstvetenskap

Examensmålen uppdelade i delmål 717A01 717A01 717A01

delkurs 1 delkurs 2 delkurs 3

Kunskap och förståelse

1. visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, 

inbegripet såväl överblick över området som fördjupade kunskaper inom 

vissa delar av området samt insikt i aktuellt forsknings- och 

utvecklingsarbete, och
1 a. visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för 

utbildning 3 3 3

1 b. överblick över området 3 3 2

1 c. fördjupade kunskaper inom vissa delar av området 3 3 3

1 d. insikt i aktuellt forsknings och utvecklingsarbete 3 3 3

2. visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen.
2. visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet 3 3 3

Färdighet och förmåga

3. visa förmåga att integrera kunskap och att analysera, bedöma och 

hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med 

begränsad information,

3. visa förmåga att integrera kunskap och att analysera, bedöma 

och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och 

situationer även med begränsad information 3 3 3

4. visa förmåga att självständigt identifiera och formulera 

frågeställningar samt att planera och med adekvata metoder genomföra 

kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar
4 a. visa förmåga att självständigt identifiera och formulera 

frågeställningar 3 2 3

4 b  visa förmåga att planera och med adekvata metoder 

genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar 2 2 3

5. visa förmåga att muntligt och skriftligt klart redogöra för och 

diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till 

grund för dessa i dialog med olika grupper, och

5 a. visa förmåga att muntligt  klart redogöra för och diskutera 

sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till 

grund för dessa i dialog med olika grupper 3 2 3

5 b. visa förmåga att  skriftligt klart redogöra för och diskutera 

sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till 

grund för dessa i dialog med olika grupper 1 2 3

6. visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och 

utvecklingsarbete eller för att arbeta i annan kvalificerad verksamhet.

6. visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och 

utvecklingsarbete eller för att arbeta i annan kvalificerad 

verksamhet. 3 2 3

Värderingsförmåga och förhållningssätt

7. visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra 

bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och 

etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- 

och utvecklingsarbete,
7 a. visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra 

bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga aspekter 3 3 3

7 b. visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra 

bedömningar med hänsyn till relevanta samhälleliga aspekter 3 3 2

7 c. visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra 

bedömningar med hänsyn till relevanta etiska aspekter 2 1 3

7 d. visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och 

utvecklingsarbete 2 2 3

8. visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i 

samhället och människors ansvar för hur den används, och

8. visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, 

dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, 

och 3 3 3

9. visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta 

ansvar för sin kunskapsutveckling.

9. visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap 

och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling. 3 3 3
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För de studenter som vill fortsätta på högre nivå för att nå en magisterexamen ger vi 

Konstvetenskap 4 (717A01) omfattande 30 hp. Kursen består av två delkurser om 7,5 hp 

vardera samt magisteruppsatsen omfattande 15 hp.  

När det gäller måluppfyllelsen för magisterexamen utgör kandidatexamen (som vi redogjort 

för mer detaljerat här ovan) naturligtvis grunden, men målen kunskap & förståelse, färdighet 

& förmåga samt värderingsförmåga och förhållningssätt fördjupas ytterligare. Litteraturen, 

spörsmålen som diskuteras samt uppsatsen är mer avancerade och siktar framförallt på att 

vara forskningsförberedande.  

För kursen Konstvetenskap 4 finns fyra lärandemål som är framtagna för att tillsammans 

täcka de examensmål som finns för en magisterexamen i Konstvetenskap.  

Studenten ska efter genomgången Konstvetenskap 4: 

- ha en metodisk säkerhet samt en avancerad förmåga att formulera problem och att 

självständigt, kritiskt förhålla sig till källor och vetenskapliga texter 

- ha avancerade kunskaper inom något speciellt område inom konstvetenskapen 

- ha de kvalifikationer som krävs för att arbeta inom ämnesrelaterade forskningsmiljöer 

- ha förmåga att på ett avancerat sätt studera och utföra arbetsuppgifter på ett självständigt 

sätt 

Förutom själva uppsatsdelen, består kursen av två andra delkurser, Gemensam fördjupning 

(7,5 hp) samt Individuell fördjupning (7,5 hp). Båda dessa kurser examineras genom 

obligatoriska seminarier och muntlig examination. På seminarierna deltar vanligtvis 4-6 

studenter samt en eller två lärare. Således är det en lärartät undervisningsform som i sitt 

upplägg liknar doktorandseminarier, vilket gagnar hög kvalitet och forskningsnära 

undervisningsförhållanden. Lärarna ingår i sin tur i en större kritisk massa genom medverkan 

i avdelningens forskarmiljö – och ibland också delaktighet i andra forskarmiljöer.  

 

Den gemensamma fördjupningen tenteras genom att studenten förbereder och tar ansvar för 

ett eget seminarium samt är aktiv deltagare i övriga seminarier under denna delkurs. Under 

examinationen värderas exempelvis studentens förmåga att hantera komplexa företeelser och 

frågeställningar samt förmågan att genomföra kvalificerade arbetsuppgifter inom given 

tidsram. 

Den individuella fördjupningen tenteras muntligt och examinatorn har möjlighet att följa upp 

diskussionen på sådant sätt att examinationsmålen säkerställs. Under examinationen värderas 

studentens förmåga att redogöra för relevanta kursmål och därmed också examensmål. 

Exempelvis förväntas studenten: självständigt och kritiskt förhålla sig till vetenskapliga texter, 

redogöra för olika vetenskapliga perspektiv, syntetisera avancerad textmassa genom ett väl 

genomtänkt resonemang. 

Uppsatskursen tenteras genom framläggning av uppsats och opposition på annan uppsats. Här 

visar studenterna att de nått examensmålen tillika kursmålen. Det självständiga arbetet för 

magisterexamen i Konstvetenskap omfattar 15 hp och skrivs individuellt. Ämnet lägger stor 
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vikt vid att studenterna lär sig ta del av andras resultat och deras förmåga att kritiskt läsa olika 

typer av uppsatser. Här prövas studentens förmåga att analysera och bedöma vetenskapliga 

rapporter. Tillsammans utgör de tre delkurserna i Konstvetenskap 4 en garanti för att de olika 

examensmålen för huvudområdet täcks in. Huvudområdets lärandemål är framtagna för att 

tillsammans täcka de examensmål som finns för en magisterexamen i Konstvetenskap.  

Kommentar 

Vi har än så länge valt att behålla den terminslånga magisterkursen i konstvetenskap parallellt 

med att vi har medverkat i det redan nämnda masterprogrammet 

(samhällsgestaltning/medieproduktion). Med facit på hand är det enligt vår uppfattning 

värdefullt att kunna erbjuda studenterna möjligheten att ta en magisterexamen med 

konstvetenskap som huvudämne vid Linköpings universitet, även om det är ett begränsat antal 

studenter som valt denna väg under senare tid. Vissa terminer är det möjligt att bilda en 

seminariegrupp, men det har ibland enbart varit ett par aktiva studenter, vilket i praktiken 

inneburit att vi fått omvandla seminariedelen till en mer individuell inläsning. Från och med 

vårterminen 2021 har vi valt att även ge kursen på distans med förhoppningen att kunna skapa 

en något större grupp, där seminarierna kan ske via zoom.  

Ambitionsnivån hos dessa studenter är ofta hög, vilket är positivt, men det innebär att få 

uppsatser blir klara inom den stipulerade tiden. En mer uppstyrd uppsatsprocess över ett år 

skulle troligen ge bättre resultat. Vi berör etik genom hela utbildningen avseende exempelvis 

konstnärsbiografier, provocerande konst, normkritiska analyser av reklambilder osv., men 

skulle behöva stärka de forskningsetiska spörsmålen kopplat till det egna uppsatsskrivandet.  

En tanke i dagsläget är att utforma en ett-årig masterkurs i konstvetenskap och där integrera 

de avancerade kurser som utvecklades inom ramen för masterprogrammet i medieproduktion 

samt utöka uppsatsen till 30 hp (vilket alltmer krävs för att kunna konkurrera om en 

doktorandtjänst vid något av de nationella lärosätena). Det skulle även kunna rymma ett 

projekt eller praktik vid någon kulturinstitution för att knyta an tydligare till arbetsmarknaden.  

Utformning & genomförande (avseende kandidat samt magister) 

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier, gruppövningar och studiebesök. 

Genom varierade lärandeaktiviteter tillgodoses studenternas inlärning anpassad efter kursens 

lärandemål, innehåll, inriktning och nivå. Även examinerande moment betraktar vi som en del 

av lärprocessen. Inom ramen för studentens arbetsinsatser ingår inläsning av kurslitteratur och 

förberedelser inför diskussioner vid seminarier och gruppövningar. Seminarier, redovisningar 

och studiebesök är obligatoriska moment. Då studentgrupperna är relativt små präglas 

undervisningen av en nära kontakt mellan lärare och studenter, vilket skapar förutsättningar 

för ett givande utbyte och ett bra samtalsklimat. I vissa delkurser delas även studenterna in i 

mindre grupper som ses på egen hand utöver de gemensamma seminarierna, något som är 

värdefullt för både inlärningen och gemenskapen.  

Föreläsningarna utgör komplement till kurslitteraturen och ger en möjlighet för studenterna att 

utveckla och bredda sin kunskap och förståelse för ämnet. Föreläsningarna kan, beroende på 

kurs och nivå, utgå från konsthistoriens kanon, analys- eller tolkningsmetoder, centrala 
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begrepp och teorier eller aktuell forskning. Här finns även utrymme för en dialog mellan 

lärare och studenter, vilket i sig är lärorikt.  

Seminarierna ger mer utrymme för studenterna att resonera utifrån de texter vi har läst (eller 

artefakter som analyseras) och bygger på förberedelser individuellt och/eller i grupp före det 

examinerande seminariet samt en aktiv närvaro. Enligt vår uppfattning är det helt centralt för 

inlärningen att med egna ord få sammanfatta och kritiskt granska texter i en dialog med 

studenter och lärare. På så sätt fördjupas både kunskap och förståelse. Varje student får ett 

omdöme som sedan vägs samman med en avslutande inlämningsuppgift/hemtentamen. En 

brist skulle kunna vara att dessa omdömen inte alltid kommuniceras så tydligt till den enskilda 

studenten utan mest i förekommande fall då frågan väckts varför inte det sammanvägda 

betyget blivit högre. Inom olika kurser anordnas flera studiebesök och exkursioner. Dessa 

bidrar ytterligare till att säkerställa flera av våra lärandemål. Vi besöker bland annat 

regelbundet Domkyrkan, Östergötlands museum, konsthallen Passagen i Linköping samt 

Norrköpings konstmuseum. Utställningarna visas av intendenter eller museipedagoger med 

specialkunskap om den konst som är utställd. Exkursionerna ger studenterna mycket goda 

möjligheter att se och uppleva konst och arkitektur från flera epoker utanför kurslitteraturen 

och föreläsningssalen. Vi menar att detta inte minst, inom ämnet konstvetenskap, är viktigt då 

det ger de studerande möjlighet att utveckla en djupare förståelse för olika artefakter och 

deras kontext. Det ger även andra möjligheter att visa på teknik och material, jämfört med att 

enbart se reproduktioner. Studiebesöken visar även på konstvärldens praktiska verklighet och 

dess olika aktörer, vilket ger en inblick i arbetslivet. 

Olika examinationsuppgifters svårighetsgrad och krav på självständighet speglar kursernas 

inbördes progression. När det gäller tentamina på Konstvetenskap 1 är utgångspunkten att 

säkerställa att studenten tillgodogjort sig den gemensamma referensramen (avseende 

kunskapsstoff, terminologi och tolkning) på en grundläggande nivå. Här har vi valt att varva 

salstentor och hemtentor för att främja olika lärandeprocesser och säkerställa kunskapsnivån. 

När det gäller examination på Konstvetenskap 2, 3 och 4 krävs betydligt mer av studenterna – 

oftast är det fråga om inläsning av avancerade texter, där olika analyser redovisas muntligt (i 

seminarierna) och skriftligt. Här ökar graden av självständighet, då vi uppmuntrar studenterna 

att själva välja belysande exempel eller relevanta perspektiv i sina hemtentor. En viktig del 

avseende tentor och inlämningsuppgifter är feedback från lärarna, som sker i form av 

kommentarer både mer generellt och individuellt. Tanken är att ge formativ kritik för att 

studenterna ska få möjlighet att utveckla sin skriv- och analysförmåga. 

Uppsatserna examineras i tre steg - författandet av den egna uppsatsen, försvaret av uppsatsen 

i egenskap av respondent samt oppositionen på en annan uppsats. Samtliga delar väger tungt i 

den slutliga bedömningen. Uppsatserna inom Konstvetenskap 2 skrivs ibland i par, medan de 

självständiga arbetena på Konstvetenskap 3 och Konstvetenskap 4 alltid skrivs individuellt. 

Även här betraktar vi alla steg som en del i lärprocessen. 

Sammanfattningsvis säkerställer vi genom de olika examinationsmomenten uppnåendet av de 

specifika lärandemålen för de olika delkurserna, men även av de mer övergripande målen som 

förmågan att tolka, analysera och kritiskt granska artefakter, företeelser, metoder och teorier 

som präglar ämnet konstvetenskap.    
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Progression 

Inom huvudområdet Konstvetenskap och visuell kommunikation sker en tydlig progression 

avseende kunskapsstoff, generiska kunskaper som att uttrycka sig i tal och skrift, tillämpning 

av teori & metod samt graden av självständighet. Denna progression avspeglas inte minst i det 

avslutande, självständigt skrivna examensarbetet i form av en kandidatuppsats omfattande 15 

hp. Man kan även fortsätta att läsa den avancerade kursen Konstvetenskap 4, där det bland 

annat ingår en större, forskningsförberedande uppsats med ytterligare krav på självständighet.  

Som tidigare visats domineras den kunskap som behandlas under Konstvetenskap 1 av den 

historiska dimensionen i kombination med den sociala/kulturella dimensionen. I 

Konstvetenskap 2 och 3 trappas successivt den estetisk-analytiska och den teoretiska 

respektive den kritiska dimensionen upp. Traditionella tentor ersätts mer och mer av 

skrivuppgifter och seminarieredovisningar i olika former. Litteraturen blir också mer 

avancerad. 

Ett sätt för ämnet att säkerställa att studenterna tillägnar sig tillräckliga kunskaper och 

färdigheter inför kandidatuppsatsen som leder fram till en examen, är att ha tröskelregler 

mellan nivåerna med fastställda krav på förkunskap. För tillträde till Konstvetenskap 2 krävs 

minst 22,5 hp och för tillträde till Konstvetenskap 3 krävs att Konstvetenskap 1 är fullföljd 

(30 hp) och att minst 22,5 hp är godkända (inklusive B-uppsatsen) på Konstvetenskap 2. 

Likaså krävs att Konstvetenskap 2 är fullföljd (30 hp) samt 22,5 hp av KV3 (inklusive C-

uppsatsen) för att bli behörig till Konstvetenskap 4.  

Vi erbjuder även kurser på avancerad nivå som kan komplettera kandidat- eller 

magisterexamen. För närvarande i form av kurserna Konstvetenskapens historiografi 7,5 hp 

(717A04) samt Teori & metod ur ett konstvetenskapligt perspektiv 7,5 hp (717A05) vilka 

utvecklades inom ramen för masterprogrammet i Medieproduktion för humanister och 

samhällsvetare. I kurserna fördjupas ytterligare förståelsen för konstvetenskapens 

historiografi och tolkningstraditioner samt tillämpningen av specifikt konstvetenskapliga 

teorier och metoder i mer aktuell forskning.  

Fristående kurser 

Nedan kommer vi att redogöra kort för två mindre fristående kurser, 717G06 samt 717G12. 

Ny för innevarande termin är även distanskursen Svensk konst och visuell kultur kring 

sekelskiftet 1900 (717G13). Vi ger även andra fristående kurser, varav några har utvecklats 

inom ramen för programmen i Kulturvetenskap respektive Medieproduktion, och därmed 

antingen läggs ner eller utvecklas i en annan form. Dessa kommer därför inte att utvärderas. 

 

Designhistoria & designteori (717G06) 

Kursen Designhistoria & designteori (717G06) på 7,5 hp är på grundläggande nivå utan 

särskilda förkunskaper. Den startade 2016, då det fanns ett uttalat intresse för design såväl 

inom kollegiet som vid LiU. Den är helt fristående och går på eftermiddagstid på halvfart för 

att studenterna ska kunna kombinera den med arbete eller andra studier. Lärare på kursen är 

lektor Anna Ingemark, som är profilerad mot arkitektur och design i sin forskning och 
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undervisning, samt adjunkt och doktorand Karin Ström Lehander, som utöver sin 

konstvetenskapliga kompetens har arbetat som jurist inom immaterialrätt. Ström Lehander 

undervisar även kring varumärken, upphovsrätt, plagiat etc. inom en rad andra kurser vid 

LiU. 

 

Kursen ger en introduktion till designens historia och teori ur ett estetiskt, historiskt och 

samhälleligt perspektiv. Inom ramen för kursen ges en översikt över designens historia från 

1850 till början av 2000-talet, med tyngdpunkt på föremålens estetiska uttryck samt roll i en 

kulturell och samhällelig kontext. I kursen fokuseras även på de textbaserade teorier som är 

bärande för att få en fördjupad förståelse för de formgivna artefakternas form och mening. 

Kursen behandlar även designfrågor ur ett juridiskt, immaterialrättsligt perspektiv. 

 

Kursens lärandemål är följande: 

Efter genomgången kurs ska den studerande på ett grundläggande sätt kunna  

- muntligt och skriftligt redogöra för de formgivna artefakternas form och stil samt placera in 

dessa i sin samhälleliga och kulturella kontext. 

- referera, tolka och analysera historiska och teoretiska texter kring design samt kunna 

redogöra för den idéhistoriska kontexten. 

- redogöra för immaterialrättens funktion samt problematiken kring plagiering vid 

formgivning och design.  

- resonera och reflektera kring design utifrån designhistoriska, designteoretiska och 

immaterialrättsliga perspektiv. 

 

Vi anser att måluppfyllelsen är god och att vi genom kursens lärandeaktiviteter och 

examinationer tillgodoser dessa uttalade mål avseende kunskap, förmåga och förhållningssätt. 

Även om en kurs på 7,5 hp naturligtvis inte kan innefatta samtliga delmål svarar kursen mot 

flera av de nationella examensmålen avseende framförallt kunskap & förståelse och färdighet 

& förmåga. Kursen inleds med ett par föreläsningar som ger en orientering i designhistorien 

ur ett konstvetenskapligt, kronologiskt perspektiv – vilket även avspeglas i kursens 

huvudböcker. Därefter följer 5 tematiska moment som består av en hybrid: inledningsvis hålls 

en kortare föreläsning, följt av ett examinerande seminarium där ett urval texter diskuteras i 

gruppen. Teman som Hemmet och den goda smaken, Modernism och maskinestetik, 

Antidesign och postmodernism och Design i konsumtionssamhället fördjupas och främjar ett 

kritiskt förhållningssätt avseende aspekter som makt, klass, genus, identitet, hållbarhet och 

konsumtion. 

 

Ett belysande exempel är momentet Hemmet och den goda smaken: ”Föreläsningen/seminariet 

behandlar synen på hemmet, socialestetik och smakfostran kring förra seklet. Följande texter 

läses innan seminariet: Susann Vihma, Designhistoria – en introduktion, 2007, s. 9-67, Lasse 

Brunnström, Svensk designhistoria, 2010, s. 21-86, Ellen Key, ”Skönhet i hemmen” i Skönhet 

för alla (1899), 1996, s. 4-37, Gregor Paulsson, kort utdrag ur Vackrare vardagsvara (1919), 

1986, s. 5-9, Anna Ingemark, ”Den iscensatta lyckan – hemmet som privat och offentlig sfär”, 

Tankar om Lycka – några kulturvetenskapliga forskares perspektiv, Carlssons, Stockholm 
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2019, s. 166-188 samt Salka Hallström Bornold, ”Det var en gång en liten, liten stuga”, Form 

nr 3 2015, s. 58-64.  

Frågor inför seminariet: Varför uppstod de s.k. socialestetiska idéerna? Och varför blev 

hemmet så viktigt? Vad är god smak? Och vem bestämmer vad som är god smak? Finns det 

egentligen något typiskt svenskt formspråk? Finns det kvar idéer & ideal från den här tiden 

idag?” 

 

I grupperna (ca 15 studenter har antagits varje år) har det hittills funnits en blandning av 

bakgrund, tidigare erfarenheter och ålder, vilket i kombination med urvalet texter gett mycket 

givande diskussioner. Vi uppskattar att cirka hälften har läst konstvetenskap, medan övriga 

har varit företrädesvis ingenjörer, lärare, formgivare, ekonomer, samhällsplanerare, 

journalister och läkare (såväl under utbildning som pensionerade). Några har valt att fortsätta 

läsa kurser i konstvetenskap, medan andra har fått upp ögonen för ämnet genom våra övriga 

kurser. Hade vi haft möjlighet att marknadsföra kursen mer, tror vi att intresset skulle kunna 

vara ännu större – då det tycks locka en bred studentgrupp.  

 

Utöver de obligatoriska, examinerande seminarierna (som ger U eller G och motsvarar 3,5 hp) 

avslutas kursen med en individuell slutuppgift, som även den är en hybrid. Den redovisas dels 

i skriftlig form (en hemtentamen), dels i form av en muntlig presentation inför gruppen. På så 

sätt tillgodoses även andra lärandemål, samtidigt som kunskapen förmedlas till samtliga 

kursdeltagare. Då denna uppgift motsvarar 4 hp och ger U-VG är det en möjlighet för 

studenten att få ett högre slutbetyg. Uppgiften är formulerad så här: 

”Välj en formgiven stol/fåtölj/pall som du finner intressant (mellan åren 1850 och 2000) – 

beskriv stolen och sätt in den i sin historiska kontext. Redogör för formgivaren och/eller 

tillverkaren, stolens tillkomsthistoria och dess tänkta användning/placering. Gör även en 

beskrivning av dess form, material och stil samt ev. förebilder. Följ sedan stolens livsöde; hur 

har stolen uppfattats, marknadsförts, spridits och använts? Har den inspirerat efterföljare 

eller rent av plagierats? Har den tagits upp i den designhistoriska översiktslitteraturen? Hur 

har den i så fall tolkats där? Finns det någon idéhistorisk koppling avseende de ideal stolen 

representerar? Uppgiften redovisas dels skriftligt i form av en hemtentamen, dels som en 

muntlig presentation inför gruppen. Syftet är att du ska tillämpa den kunskap du tillgodogjort 

dig under kursen. Det ska tydligt framgå vilken litteratur du stödjer dina resonemang på (i 

huvudsak kurslitteraturen, men ytterligare litteratur/artiklar kommer troligtvis behövas). Se 

skrivanvisningarna på Lisam för vägledning när det gäller referenshantering. Texten ska inte 

enbart sammanfatta litteraturen, utan även innefatta en självständig reflektion.” 
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Samtida arkitektur & stadsbyggnad (709G23/717G13) 

Kursen Samtida arkitektur & stadsbyggnad (709G23/717G13) på 7,5 hp utvecklades på 

uppdrag av Kandidatprogrammet i samhällsplanering år 2019 i syfte att utgöra en valbar kurs 

för programstudenterna på termin 5. Med start under höstterminens period 2 år 2020 ges 

kursen för andra gången och har då även öppnats upp som fristående kurs (10 

programstudenter och 7 fristående har antagits). Tanken är att vid LiU kunna tillgodose 

intresset för arkitektur- och stadsbyggnadsfrågor med fokus på vår egen tid, på en nivå som 

förutsätter bakgrundskunskaper i bland annat arkitekturhistoria och stadsplanering. Med 

hänsyn till att den ursprungliga målgruppen befinner sig på en fördjupad nivå och förväntar sig 

en progression är förkunskaperna 120 hp samhällsplanering eller 60 hp konstvetenskap, 

arkitektur eller motsvarande. 

Kursen behandlar den samtida arkitekturens och stadsbyggandets visuella uttryck samt roller i 

en kulturell och samhällelig kontext. Inom ramen för kursen diskuteras på ett fördjupande sätt 

den gestaltade miljöns materiella och teoretiska diskurser från det sena 1990-talet fram till vår 

egen tid, med det offentliga samtalet som en central utgångspunkt. I kursen behandlas såväl 

estetik som kritik, teori och begrepp, vilka är bärande för att få en fördjupad förståelse för 

arkitekturens och stadens form och mening.  

 

Efter genomgången kurs ska den studerande kunna: 

- muntligt och skriftligt redogöra för den gestaltade miljöns visuella uttryck.  

- placera arkitektur och stadsbyggnad i en samhällelig och kulturell kontext.  

- kritiskt resonera och reflektera kring den gestaltade miljön utifrån estetiska, materiella och 

teoretiska perspektiv. 

- analysera och kritiskt bearbeta aktuella diskurser rörande arkitektur och stadsbyggnad. 

 

Kursens lärandemål återfinns i de nationella examensmålen (även om kursen självklart inte 

kan täcka in allt inom ramen för 7,5 hp) avseende framförallt kunskap & förståelse samt 

färdighet & förmåga. För att nå målen har kursen ett blandat upplägg med en rad olika 

lärandeaktiviteter, studiebesök, gästlärare, texter och examinationer – som ger en mångfald 

infallsvinklar på den samtida bebyggelsen i ett praktiskt och teoretiskt avseende. 

Huvudansvarig lärare är lektor Anna Ingemark, som har en väldokumenterad kompetens inom 

fältet och utgör den röda tråden genom kursen. Föreläsningar om arkitekturens gestaltning, 

kritiska diskurser etc. kompletteras med möten med aktörer som arbetar aktivt med 

stadsmiljöns utformning – hösten 2019 fick vi besöka en arkitekt (White arkitektkontor), en 

planarkitekt, en landskapsarkitekt (Stadsplanekontoret), stadens projektledare för offentlig 

konst (konsthallen Passagen) samt fick en gästföreläsning/workshop med en erfaren 

projektledare vid Lejonfastigheter som lyfte frågan kring barnens miljö och 

barnkonventionens implementering i stadsplanering. Studenterna hade även en workshop i 

VR (Virtual Reality) med fokus på stadsmiljöer och fick under kursens gång besöka fysiska 

platser och byggnader. I återkommande litteraturseminarier samt inlämningsuppgifter 

fördjupas perspektiven och förmågan att föra kritiska resonemang genom att exempelvis 

diskutera aktuella frågor och debatter.   
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Kursen har hittills enbart genomförts vid ett tillfälle, men utifrån kursens innehåll och upplägg 

anser vi att måluppfyllelsen är god. För att säkerställa att såväl kunskap, som förmåga och 

förhållningssätt blir tillgodosett examineras kursen genom obligatoriska textseminarier, 

löpande inlämningsuppgifter samt en avslutande hemtentamen.  

Ett av litteraturseminarierna har rubriken Vardagsarkitekturens diskurs och behandlar 

följande texter; Ola Nylander, ”1990 – den avpolitiserade bostaden” samt ”2000- och 2010-

talen – marknadsstyrt bostadsbyggande” i Svensk bostadsarkitektur – utveckling från 1800-tal 

till 2000-tal, Studentlitteratur, Lund 2018, Vanja Larberg, ”Barnens stad krymper”, Arkitektur 

2020:3, ”Förskolorna är våra viktigaste gemensamma miljöer”. Intervju med arkitekt Jonas 

Kjellander, Arkitektur 2016:3 och Gestaltad livsmiljö - en ny politik för arkitektur, form och 

design, Statens offentliga utredningar SOU 2015:88. 

Seminariet kopplar tydligt till annan kurslitteratur och föregående föreläsningar, men innebär 

en fördjupning och ytterligare reflektion. Fokus är på bostäder och skolor, vilket är stor del av 

det som byggs och samtidigt har stort inflytande på vårt välbefinnande i det dagliga livet. 

Syftet är att öka förståelsen för dess utformning och förutsättningar i vår samtid.  

En av inlämningsuppgifterna kopplar till de kursmoment som belyser den kritiska diskurs som 

präglar vårt sätt att se på och samtala om arkitektur: ”Syftet med den här individuella 

uppgiften är att öka förståelsen för det offentliga samtalet om arkitektur samt den 

arkitekturkritiska textgenren. Med utgångspunkt i en omskriven byggnad eller ett 

omdebatterat stadsbyggnadsprojekt (se i förteckningen vilket ni tilldelats) i svensk media 

under det senaste decenniet ska ni göra en egen beskrivning och reflektion. Uppgiften inleds 

genom att ni tar fram fakta om byggnaden/projektet som utgör bakgrunden/kontexten som 

exemplet placeras in i. Detta hittar ni i litteratur, artiklar samt på nätet. Beskriv även i stora 

drag vad debatten/kritiken har kretsat kring genom att peka på några viktiga aspekter. Välj ut 

ett par artiklar från dags- eller fackpress som får belysa det kritiska mottagandet och gör en 

närläsning. I er löpande text får ni gärna ta med citat som exemplifierar kritiken. Avsluta med 

en egen kritisk reflektion kring projektet/debatten. Till er hjälp har ni Ingemarks artikel ”Det 

offentliga samtalet om vår gestaltade miljö - arkitekturkritikens roll & uttrycksmedel” och de 

andra texterna som är kopplade till seminariet samt ytterligare material som finns på Lisam. 

Texten ska landa på 2-3 sidor.” 

Hemtentamen är formulerad enligt följande: ”Under den här kursen har vi ägnat oss åt 

samtida arkitektur och stadsbyggnad i såväl teori som praktik. Vi har sett hur vår 

gemensamma miljö gestaltas i en fysisk och diskursiv kontext mot bakgrund av en rad olika 

förutsättningar – alltifrån regler, styrdokument och ekonomi till estetiska ideal, livsstilar och 

andra influenser. Sammantaget sätter detta spår i både stadsbildens utformning och i den 

pågående debatten, men är också betydelsefullt för oss som enskilda individer. 

I den individuella hemuppgiften ska du välja ut ett eget exempel eller en aktuell fråga i 

Sverige eller utomlands – och utifrån detta kontextualisera exemplet samt koppla det till 

några av de begrepp/fenomen som har tagits upp i kurslitteraturen. Ditt exempel kan utgå 

från en byggnad, ett stadsbyggnadsprojekt, en debatt eller en viktig fråga som kopplar till 

kursens innehåll med fokus på arkitektur från ca 1990 till idag.” 
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Utvecklingsområden avseende nyckeltal och måluppfyllelse  

Ett arbete, som redan har påbörjats, är att nå ut till fler presumtiva studenter. Här skulle man 

kunna ytterligare stärka marknadsföringen genom vårt kontaktnät av alumner och genom 

sociala medier. Men även i samarbete med andra ämnen vid IKOS samt med hjälp av 

universitetets kommunikatörer. 

Nästa steg är naturligtvis att behålla studenterna och hjälpa dem att fullfölja sina kurser. Den 

varierande genomströmningen i fristående kurser beror på naturligtvis på flera faktorer. Även 

om studenternas rörlighet mellan olika kurser/program och arbete är utanför vår kontroll, 

skulle vi kunna öka insatserna för att få dem att avsluta sina påbörjade kurser. Upplevd stress 

och psykisk ohälsa är svårt att från ämnet påverka, även om vi försöker stötta och/eller lotsa 

dem vidare. Men ett konkret sätt att öka deras känsla av trygghet och kontroll skulle kunna 

vara att stärka gemenskapen på kursen. Den här terminen har vi delat in studenterna på 

Konstvetenskap 1 i mindre studiegrupper (på frivillig basis) och formulerat instuderingsfrågor 

till varje delkurs. Detta är något som skulle kunna utvecklas vidare och formaliseras 

exempelvis genom att schemalägga dessa gruppdiskussioner, vilket vi menar gynnar både 

inlärningen och trivseln.  

Lärarnas förmåga och tid att ge konstruktiv feedback på inlämningsuppgifter/examinationer 

skulle möjligen också kunna öka, exempelvis genom att ha en muntlig genomgång med hela 

gruppen efter första tentamen. Men också genom att avsätta tid för kollegiet att gemensamt 

diskutera pedagogiska spörsmål och principer för tentarättning, handledning etc. 

Framförallt är det dock de självständiga uppsatserna på KV2, KV3 och KV4 som inte sällan 

blir en stötesten när det gäller att bli klar inom tidsramen. En möjlighet skulle kunna vara att 

ha mer riktade uppsatsämnen så att inte valet av ämne bromsar upp processen. Och att styra 

upp själva uppsatsskrivandet genom fler hållpunkter så som halvtidsseminarium.  

En annan aspekt, som vi pekat på i denna rapport, är att stärka inslagen av etik kopplat till 

forskning. Att visa på medvetenhet kring forskningsetik skulle exempelvis kunna skrivas in 

som ett krav i samtliga C-uppsatser. 

Utvecklingspotential för huvudområdet    

Vi befinner oss på flera sätt i ett förändringsskede, vilket innebär en utmaning även för 

huvudområdet Konstvetenskap och visuell kommunikation. Man kan också se skiftet som en 

möjlighet att se över huvudområdets inriktning och kurser framöver, ett arbete som vi med 

hjälp av resurser från IKOS satsning Förnyelse & kvalitet kommer att fortsätta med under 

läsåret 2020/2021.  

Det finns både mindre och större utvecklingsmöjligheter inom konstvetenskapen, där viss 

förändring kan ske inom kort och annat på lite längre sikt. Kan kurser som getts inom ramen 

för Kulturvetarprogrammet och Mastern i medieproduktion modifieras och ges för andra 

studenter? Eller användas i andra program? Kan befintliga kurser öppnas upp som både 

campuskurs och distanskurs?  
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Ett arbete som har inletts är att komplettera campuskurser med renodlade distanskurser 

omfattande 7,5 hp på grundläggande nivå. Höstterminen 2020 ges vår första distanskurs 

(Svensk konst och visuell kultur kring sekelskiftet 1900 717G13). Vårterminen 2022 kommer 

uppföljaren Den tidiga modernismens konst och visuella kultur i Europa (7,5 hp på distans) 

som ännu är på planeringsstadiet. Om dessa faller väl ut kommer vi att undersöka möjligheten 

att utveckla ytterligare distanskurser. Här kan man även tänka sig att så småningom erbjuda 

smalare fördjupningskurser inom medarbetarnas spetskompetens på avancerad nivå.  

På längre sikt finns tankar att se över en eventuell inriktning eller profilering i relation till 

andra lärosätens traditionella grundkurs. En idé är att skifta tyngdpunkt så att uttryck närmare 

vår egen tid får mer utrymme, men även öka inslagen från det bredare fältet visuell kultur för 

att öka relevansen och möta efterfrågan. 

För att stärka studenternas kompetens och konkurrenskraftighet vore det värdefullt med ett 

mastersprogram – antingen en ett-årig kurs inom konstvetenskap eller ett två-årigt program i 

samarbete med andra närliggande huvudområden vid LiU. Vi planerar även att implementera 

mentorsprojektet som hittills varit riktat mot studenterna på Kulturvetarprogrammet för de 

som läser fristående kurs på fördjupad och/eller avancerad nivå. Likaså se över möjligheten 

att införa en valbar praktikkurs (5-10 veckor) även för studenter som väljer att designa sin 

egen examen (se vidare under rubriken Arbetslivsperspektiv). 

Slutligen finns det, som nämndes inledningsvis, påbörjade samarbeten med både existerande 

och nya program (så som KSM, Språk, litteratur & media och Formprogrammet), på både 

grundläggande och avancerad nivå. Här blir det troligtvis också aktuellt med utveckling av 

kurser eller enstaka moment. 

I detta utvecklingsarbete är lärarlagets olika inriktningar, kompetenser och erfarenheter 

naturligtvis värdefulla för att ämnet konstvetenskap ska nå sin fulla potential vid Linköpings 

universitet. 

Forskningsanknytning 

All undervisning och kurslitteratur vilar på vetenskaplig grund och genomsyras av ett kritiskt, 

analytiskt förhållningssätt. Detta är något som studenterna skolas in i successivt och som blir 

mer påtagligt när de skriver egna självständiga arbeten (se vidare under rubriken 

Måluppfyllelse). När det gäller lärarnas forskningsanknytning har vi lite olika bakgrund och 

akademisk grad, men är alla aktiva vid vårt forskarseminarium. Inom det tillsvidare-anställda 

kollegiet har vi en biträdande professor, en lektor samt en adjunkt som även är 

forskarstuderande (vid Åbo akademi). Biträdande professorn samt lektorn handleder även en 

doktorand med inriktning mot konstvetenskap (numera knuten till Tema Q), vilket innebär att 

handledning av självständiga arbeten sker från grundläggande nivå ända upp till forskarnivå. I 

denna gärning är den vetenskapliga förankringen samt den egna erfarenheten av forskning 

helt central. 

Forskningsmiljön för kulturvetenskaper (FKV) utgör ett viktigt nav att samlas kring, och här 

är vi sammantaget 5 konstvetare i en tvärvetenskaplig miljö. Verksamheten är byggd kring 
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flera olika ämnen och består i nuläget av Filosofi, Konstvetenskap och visuell 

kommunikation, Religionsvetenskap samt Socialantropologi.  

FKV:s verksamhet kretsar kring seminarier där vi ventilerar artikeltexter, bokmanus, 

forskningsansökningar etc. samt bjuder in gäster som berör aktuella forskningsfrågor på olika 

sätt. Inom miljön har det dessutom skrivits tre gemensamma, tematiska antologier under 

senare år och en fjärde är under produktion. Bokkapitlen texter används inte sällan i 

undervisningssammanhang, och blir en viktig länk mellan forskar- och lärargärning. Dels 

baserar vi föreläsningar och seminarier på vår egen forskning, dels ingår lärarnas egna 

vetenskapliga artiklar och bokkapitel i olika kursers litteraturlistor, vilket framgått i några av 

exemplen ovan. Studenterna tycks uppskatta att få en större förståelse för våra 

forskningsprofiler, samtidigt som forskningen naturligtvis utvecklar vår kompetens. 2021 

kommer nya miljöer att byggas inom IKOS och vi vet just nu inte hur allt kommer att 

struktureras men det står klart att vi tills vidare kommer att ha vår anknytning till Historiska 

studier. Det blir en något större miljö och därmed också en större kritisk massa.  

Lärarkompetens 

Ämnet Konstvetenskap har i dagsläget tre fast anställda lärare med skiftande bakgrund och 

akademisk grad.  Två är disputerade, varav en med docentkompetens. Dessutom finns till 

ämnet knutna personer, adjunkter, med specialistkompetens inom olika fält. En av dessa har 

en fast anställning, de övriga är vikarierande och adjungerad. Ämnet bedriver en bred 

verksamhet inom kulturområdet. Ämnets två disputerade lärare har under de senaste åren haft 

möjlighet att bedriva viss forskning och är fram till december 2020 knutna till FKV:s miljö 

(se ovan). I ämnets miljö finns även två forskarstuderande, dels en doktorand som bedriver sin 

FU på tema Q, men som normalt undervisar inom SHF-programmet, dels är den fast anställda 

adjunkten i konstvetenskap forskarstuderande vid Åbo Akademi. Vid kursmomenten 

tillkommer också gästföreläsare både inom och utanför LiU. Då ämnet har ett stort nätverk, 

bland annat bestående av alumner som är verksamma i kultursektorn, bjuds dessa ibland in 

som gästföreläsare eller mentorer. 

Docent och biträdande professor Gary Svensson har varit verksam vid LiU sedan hösten 

1993. Han disputerade år 2000 på Tema Kommunikation och har sedan dess varit verksam vid 

Mälardalens högskola, Södertörns högskola samt vid LiU. Huvuddelen av undervisningen 

bedrivs inom fälten bildanalys, kommunikation och visuell teori inom Konstvetenskap, KSM 
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samt inom GDK. Svensson har forskat inom olika fält men grunden är intresset visuell 

kommunikation, där olika bildteoretiska - men även normkritiska - perspektiv varit drivande. 

Framför allt har nya uttryck dominerat intresset, även gällande de mer historiska delarna. 

Datorbaserad konst präglade avhandlingsarbetet men senare forskning har också rört äldre 

delar av modernismen. 

Lektor Anna Ingemark har varit verksam vid LiU sedan hösten 2010 (och erhöll sitt lektorat i 

mars 2012). Hon disputerade år 2010 vid Lunds universitet med avhandlingen Stockholms 

stadsbibliotek och Moderna museet – en analys av arkitekturkritik i svensk press. Ingemark 

har vid sidan av undervisningen fortsatt att skriva om arkitektur, stadsbyggnad och design ur 

ett diskursanalytiskt och kontextuellt perspektiv. Tidsspannet rör sig från antiken till vår egen 

samtid med fokus på den gestaltade miljön. Ingemark undervisar inom hela fältet på samtliga 

nivåer i konstvetenskap, men har även kurser/stråk inom det egna profilområdet arkitektur och 

design på program så som SHF, GDK och SaP. 

Adjunkt Karin Ström Lehander (forskarstuderande vid Åbo Akademi) har undervisat i 

konstvetenskap sedan 2009 och har en masterexamen i konstvetenskap. Utöver den 

konstvetenskapliga kompetensen bidrar hon även med kunskap inom immaterialrätt, 

varumärken, kulturarvsbrott, projektledning etc. kopplat till hennes tidigare karriär som jurist. 

Inom ramen för Kulturvetarprogrammet har hon dessutom arbetat aktivt med 

nätverksskapande och utformat ett mentorsprogram för studenterna. I sitt avhandlingsarbete 

som bedrivs vid Åbo Akademi behandlar hon Tyra Kleen, en tidigare bortglömd konstnär som 

var verksam kring förra sekelskiftet.  

Adjunkt Niclas Franzén har gått kulturvetarprogrammet och har en magisterexamen med 

inriktning mot konstvetenskap, där även filosofi, historia och litteraturvetenskap ingår. Han 

har även läst fördjupningskurser i konstvetenskap på avancerad nivå omfattande ytterligare 30 

hp. Franzén har dessutom en mer pedagogiskt inriktad examen från 

folkhögskolelärarprogrammet. Han har sedan vårterminen 2013 arbetat som timlärare i 

konstvetenskap, men undervisar även på program så som SHF och GDK, och har handlett en 

lång rad uppsatser. I sin forskning har han framförallt belyst olika konstnärskap kring förra 

sekelskiftet och anlagt olika perspektiv på symbolismen. 

Adjungerad adjunkt Dietmar Mölk, är fil.mag, med inriktning mot konstvetenskap och 

kommunikation. Han har haft merparten av sin tjänst inom ämnet, främst på kursen 

Entreprenörskap för kulturarbetare, GDK och tidigare inom det nerlagda Turismprogrammet. 

Med sin erfarenhet från utbildningssektorn och kommunikationsbyråverksamhet, bidrar han 

med specialkompetens inom projektledning och medierad kommunikation - främst 

varumärkesdesign. 
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Arbetslivsperspektiv 

När det gäller den stora och viktiga frågan om hur Konstvetenskap och visuell 

kommunikation arbetar med att säkerställa att studenterna förbereds för arbetslivet, så är det 

viktigt att påpeka att vi har en stor bredd av studenter som läser med olika syfte och mål. 

Utöver den mer specifika kunskapen inom huvudområdet Konstvetenskap och visuell 

kommunikation (vilken vi redogjort för under Måluppfyllelse) är det även viktigt att komma 

ihåg att utbildningen har ett stort fokus på så kallade generiska kunskaper och färdigheter 

(som att bearbeta ett stort textinnehåll, kritiskt granska utsagor samt uttrycka sig i tal och 

skrift) vilket efterfrågas av en stor del av arbetsmarknaden. 

Inom Kulturvetarprogrammet ingår moment som på olika sätt ger en koppling till ett framtida 

arbetsliv. Det handlar då om alltifrån studiebesök och gästföreläsare till mentorer och praktik 

som på ett väl utvecklat sätt ger studenterna inspiration, erfarenhet och kontakter inom 

kultursektorn. Men även de valbara kurserna omfattande 15 hp vardera (som också är öppna 

som fristående kurser) –  där lärare inom konstvetenskapen är kursansvariga – Kulturens 

villkor (758G50) och Entreprenörskap för kulturarbetare (758G49) har ett tydligt fokus på 

den verksamhet som väntar efter studierna. 

Studenter som designar sin egen kandidat- eller magisterexamen genom att följa fristående 

kurser, läser naturligtvis också kurser i andra huvudområden, vilket kan ge lite olika profil. 

Man kan exempelvis kombinera konstvetenskapen med historia, litteraturvetenskap eller 

medie- och kommunikationsvetenskap och på så sätt skapa en egen inriktning inom 

kommunikation, turism eller kulturarv. Med hjälp av påbyggnadsutbildningar inom och 

utanför LiU, som exempelvis en kurs i utställningskunskap eller en master i biblioteks- och 

informationskunskap, påverkas också deras möjligheter på arbetsmarknaden. Andra konkreta 

exempel är arkivkunskap, kritiska kulturarvsstudier, teknisk konstvetenskap och curating som 

stärker upp deras mer generella kunskaper med en mer specifik inriktning. 

Till detta kommer det faktum att alla våra studenter inte har fokus på ett framtida arbetsliv – 

antingen för att yrkeslivet redan är avklarat (som för våra seniora studenter) eller för att man 

redan är etablerad som exempelvis konstnär eller gymnasielärare. Vi har inte sällan studenter 

som på de premisserna vill förkovra sig under ett par terminer eller väljer att avsluta sina 

andra studier vid LiU med kurser i konstvetenskap.  

De studenter som läser Konstvetenskap inom Kulturvetarprogrammet, har dessutom möjlighet 

att under termin 6 praktisera inom ramen för sin treåriga utbildning. Läses Konstvetenskap 

som fristående kurs på tre terminer, finns inte samma möjlighet, men dessa studenter får ändå 

betydande kontakter med arbetsmarknaden genom inbjudna gäster och genom de exkursioner 

som genomförs.  

Inom Kulturvetarprogrammet har vi sedan flera år ett väl utvecklat och omtyckt 

mentorsprogram (redovisat för fakulteten vid olika tillfällen) vars grundläggande syfte är att 

förbereda studenterna på arbetslivet. Här sammanförs aktörer från kultursektorn i regionen 
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från institutioner så som Linköpings kommun, Region Öst, Löfstad slott, Vadstena slott (Visit 

Vadstena), Passagen, Norrköpings konstmuseum, Arbetets museum etc. Några av de mentorer 

som är aktiva i dagsläget är våra egna alumner, där en är verksamhetsansvarig för kulturhuset 

Agora i Linköping och en annan är utredare vid Länsstyrelsen. 

Hur detta nätverk av mentorer kan användas framöver har vi ingen klar bild av idag – det kan 

tänkas bli ett utvecklingsprojekt i sig. En rimlig tanke är att, inom kursramarna, hitta utrymme 

som främjar studenternas kontakt genom en fortsättning av mentorskap samt någon form av 

VFU. 

När det gäller konstvetare, finns inte en lika tydlig arbetsmarknad som för exempelvis en 

sjuksköterska eller en gymnasielärare. Förutsättningarna på arbetsmarknaden för en konst- 

eller kulturvetare har mer gemensamt med t. ex statsvetare – där man tillägnar sig vissa både 

generiska och specifika kunskaper som är användbara inom olika branscher. Man har en bas 

att utgå ifrån, som man sedan bygger vidare på genom studier och/eller vid den aktuella 

arbetsplatsen. En statsvetare kan utifrån det exemplet arbeta som utredare vid ett fackförbund, 

sakkunnig på ett departement eller satsa på att bli diplomat. På motsvarande sätt kan en 

konstvetare bli allt ifrån kulturjournalist, museipedagog, utställningsproducent, gallerist, 

byggnadsantikvarie eller kulturstrateg inom kommunen till bildredaktör på ett förlag eller 

expert på auktionsverk som Bukowskis. Några går vidare till doktorandstudier för en framtid 

som lärare/forskare vid universitet eller statliga myndigheter som Nationalmuseum eller 

Riksantikvarieämbetet. Av tradition är det främst inom museivärlden och kulturarvssektorn 

som konstvetare finner sin hemvist men det finns fler områden värda att nämna, såsom 

förlags- och reklambranschen. 

Studentperspektiv 

Inom Konstvetenskap och visuell kommunikation finns en stark tradition att lyssna och 

hörsamma studenterna åsikter i det dagliga arbetet. Detta beror givetvis på att våra 

studentgrupper är relativ små och att alla känner varandra. Vår pedagogik hänger också 

samman med de mindre grupperna och stora delar av andra terminen vilar på 

seminarieverksamhet. En sista sak som kan nämnas är att studenterna är över lag nöjda med 

den studentaktiva undervisningsform som vi tillämpar samt litteraturen. Den kultur som råder 

inom ämnet, bygger mycket på tidigare utvärderingar och diskussioner som vi haft med 

studenterna. 

Studenterna har inte varit så deltagande i de olika utvärderingssystem (som Kurt eller 

Evaluate) som funnits tillhands. Det har varit svårt att få en god svarsfrekvens i 

undersökningarna, inte sällan är det endast ett par studenter som har fyllt i kursutvärderingen. 

Detta tror vi kan bero på flera faktorer: seniora studenter är möjligtvis inte lika aktiva; det är 

små grupper och studenternas åsikter framkommer på andra sätt; andra personer inom 

studentkåren har tagit hand om frågor som kommit upp. Vi skulle dock i högre utsträckning 

kunna uppmana studenterna att delta i dessa utvärderingar, även om det måste bygga på 

frivillighet. Inom flera av våra kurser har vi som lärare själva delat ut frågeformulär/enkäter 
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för att få en uppfattning om hur undervisning, examinationer, studiebesök och kurslitteratur 

fungerat i studenternas ögon. Detta har varit värdefullt när man har förnyat kursupplägg och 

gett indikationer på vad som skulle kunna förbättras till nästa gång kursen ges. 

Ämnet har haft studeranderepresentanter, men under senare år har denna aktivitet varit mindre 

tydlig – detta beror främst på att studeranderepresentanten för Kulturvetarprogrammet även 

tagit upp frågor som berört fristående kurs. Behovet av studeranderepresentant kommer 2021 

att öka, eftersom kulturvetarprogrammet då avslutas och därför ej då längre samläser med 

fristående kurs (KV2 och KV3). 

Jämställdhetsperspektiv 

Inom Konstvetenskap och visuell kommunikation är frågor om genus och jämställdhet 

centrala. Det har under en längre tid funnits samarbete med filosofiska fakultetens genuslektor 

och dessutom är en lärare vid ämnet aktiv i styrelsen för centrumbildningen Forum för 

genusvetenskap och jämställdhet, vas mål är att bidra till ett genusmedvetet förhållningssätt 

för att uppnå jämställdhet.  

Studenterna möter dessutom såväl män som kvinnor, då undervisande lärare inom ämnet är 

jämnt fördelade mellan könen. Utbildningen har emellertid till stor del kvinnliga studenter, ett 

utvecklingsområde skulle kunna vara att locka fler män till utbildningen. Möjligtvis går det att 

få hjälp av kommunikationsavdelningen att utforma ett material som stimulerar detta. 

Jämställdhet och genusperspektiv genomsyrar undervisningen i både historiska och samtida 

delar. I orienteringskursen Konstvetenskap 1 lyfter lärarna fram kvinnliga konstnärer, som 

tidigare haft en undanskymd plats i kanon, men diskuterar även aspekter som möjlighet till 

högre studier och yrkesverksamhet kopplat till kön och klass ur ett historiskt perspektiv. I 

fortsättningskursen Konstvetenskap 2 samt fördjupningskursen Konstvetenskap 3 lyfts genus- 

samt ett normkritiskt perspektiv fram kopplat till ett mera vetenskapligt förhållningssätt 

avseende teori & metod. Frågan belyses således på flera nivåer, både historiografiskt, och som 

ett analytiskt verktyg, i såväl föreläsningar, seminarier som i kurslitteraturen. 

Hållbarhetsperspektiv 

Hållbarhet är ett omfattande begrepp som inbegriper flera aspekter. Det blir allt viktigare att 

förhålla sig till detta och att låta det avspeglas i våra utbildningar. Vi anser att vi på en rad 

olika sätt berör hållbarhetsfrågan i dess vidare bemärkelse.  

Den ekologiska hållbarheten diskuteras inte minst i kursmoment som rör arkitektur och design 

(såsom hållbart byggande, återbruk av befintliga byggnader, kritiken mot masskonsumtion, 

möbelformgivning etc.). Frågan aktualiseras dock även i bildkonsten, som ett av de budskap 

samtida konstnärer lyfter i sina verk. Kommentarer till vår överkonsumerande livsstil och 

klimatfrågan präglar stora delar av den internationella samtidskonsten. Här kan man även se 

hur konst som närmar sig den undersökande journalistiken behandlar såväl miljöförstöring 

som psykisk ohälsa. 
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Eftersom huvudområdet även spänner över det vidgade begreppet visuell kultur, berörs 

hållbarhetsaspekter även utanför det vi traditionellt betraktar som konst. Den samhälleliga 

diskursen avseende hållbarhet avspeglas även i andra visuella utsagor så som i populärkultur, 

film, spel, reklam och sociala medier. Här tillämpas ofta ett normkritiskt perspektiv, 

exempelvis när vi granskar bilder ur reklamens värld. 

Om man även innefattar frågor kring demokrati och äganderätt diskuterar vi hållbarhet 

kopplat till den äldre konsten, där vi exempelvis frågar oss vem som har rätt till kulturarvet. 

Parthenonfrisen är ett konkret exempel, där Lord Elgin helt enkelt fraktade med sig dessa 

utsmyckningar från sin ursprungliga plats på Akropolis i Athen. Detta omfattande verk har 

sedan visats på British Museum i London i ett par hundra år. Man kan se det som ett 

kulturarvsbrott och en självklarhet att frisen ska återbördas till Athen, men också som en 

kulturgärning då den grekiska huvudstaden de senaste decennierna varit så nedsmutsat av 

avgaser att den troligen hade vittrat sönder.  

Demokratifrågan lyfts även i andra delar av konsthistorien, som ju hela tiden speglar kultur- 

och samhällsutvecklingen, och kan röra alltifrån utbildningsväsendet och konstmarknaden till 

konstbegreppet och dess kanon. Välfärdsfrågan och klasskillnader diskuteras också inom 

arkitektur och design, då detta medverkat till olika ideal och strävanden.  

Vi belyser således hållbarhetsfrågan återkommande i olika kursmoment, utan att det skrivits 

fram så tydligt i lärandemålen.  

Sammanfattning 

Sammanfattningsvis är huvudområdet Konstvetenskap och visuell kommunikation, som 

funnits vid Linköpings universitet sedan 1985, ett ämne som både har egna fristående kurser 

och är delaktigt i en rad andra program. Detta beror på att ämnet (och dess lärare), har en 

bredd som innefattar stora delar av det visuella och kulturella fältet, vilket framgått i 

beskrivningarna här ovan. Över tid har ämnet klarat sig väl, även genom tuffare perioder, och 

har ett positivt myndighetskapital. Något som troligtvis beror på ämnets relevans i olika 

kontexter samt lärarnas kompetens och flexibilitet. 

Det är emellertid tydligt att ämnet befinner sig i ett förändringsskede av flera skäl och ett 

utvecklingsarbete har redan påbörjats. Som framgår i rapporten handlar det om alltifrån att se 

över marknadsföringen och försöka öka genomströmningen till att utveckla befintliga och nya 

kurser. Det handlar dels om att möta studenternas behov och kopplingen till deras framtida 

arbetsliv, dels att följa den nya programstruktur som byggs vid LiU. Det finns, som nämnts 

ovan, ett etablerat samarbete med GDK, KSM och SaP, och vi hoppas även på ett fortsatt 

samarbete med ett eventuellt program i Formvetenskap. Likaså ser vi fram emot nya, 

spännande forskningsmiljöer, där konstvetenskapen förhoppningsvis kan tillföra relevanta 

perspektiv. 




