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Istanbul – kulturmöten, monument och
identitet mellan öst och väst
Istanbulkursen 15 hp. Undervisningen i Uppsala sker under vecka 7 i 2015,
undervisningen i Istanbul vecka 16.
Kursen behandlar kulturmöten av olika slag, med fokus på Istanbul – från den bysantinska
och osmanska perioden fram till idag. I första hand vänder sig denna kurs till humanister,
samhällsvetare och religionsvetare under utbildning på avancerad nivå (master,
magister), som är inskrivna vid ett universitet, men alla med en kandidatexamen och ett
intresse för det globala kulturarvet kan söka om att få delta. Vi välkomnar studenter
från hela Sverige och Norden (mycket av undervisningen ges på svenska, något på
engelska).
Kursen ger en reflekterad syn på vem som använde den materiella kulturen, vilka
anspråk de hade, och på vad man ville säga med olika monument. Under kursen hanteras
litteratur, musik, konst, miljöer och arkitektur från olika kunskapstraditioner och olika
tider. Undervisningen ger en bakgrund till Istanbuls växelrika historia och de religiösa
förhållandena. I kursen ingår studiebesök rörande turkiska samlingar i Sverige till bland
annat Nationalmuseum, Nordiska museet och Uppsala universitetsbibliotek Carolina
Rediviva.
Undervisning i Sverige och Turkiet
Under Uppsala-veckan träffas vi för undervisning i medelhavshistoria, religiösa
förhållanden, introduktioner till de monument vi skall se, samt mer verktygsorienterade
föreläsningar som historiebruk. Vi får också möjlighet att under en hel dag ta del av
Uppsala universitets omfattande samlingar av turciana. Övrig tid används till att
bestämma det självständiga projektarbetet, att läsa kurslitteraturen, samt till
seminarier över nätet. Här kommunicerar vi alltså per dator. Ni kommer att få noggranna
instruktioner till hur detta går till.
Därefter följer en vecka i själva Istanbul. Där sker undervisningen delvis i form av
fältarbete genom studier av miljöer, bebyggelse och konst. Vi gör talrika stadsvandringar
och besöker viktiga monument som Topkapı-palatset etc. för att få ett underlag för

förståelse av stadens materialitet. Observera att vi går till fots långa sträckor varje dag
(upp till tio-tolv kilometer). Studenterna får också undervisning av turkiska lärare på
plats. Under kursen ska ett projekt göras färdigt, som behandlas i seminarier under en
avslutande examen i Sverige. Lärarna handleder och hjälper till med innehåll, teori,
metodik och praktiska lösningar under den sista perioden över nätet.
Kursperioden som är förlagd till Turkiet arrangeras i samarbete med Svenska
forskningsinstitutet i Istanbul.
Istanbulkursen
Denna samarbetskurs har getts sedan vårterminen 2009. De lärosäten som utvecklar
kursen och tillhandahåller lärare är universiteten i Uppsala, Lund, Linköping och KTH i
samarbete med Svenska forskningsinstitutet i Istanbul.
Kursen äger rum både i Sverige och i Turkiet i form av en veckas internat i Uppsala, en
veckas internat i Istanbul samt tre veckor med handledning via internet på hemorten.
Studieort: Uppsala/Istanbul
Undervisningsspråk: sve/eng
Period: vt. 2015, v. 04-23, halvfart
Kursvecka i Uppsala: vecka 7 2015
Kursvecka i Istanbul: vecka 16 2015
Examination i Uppsala: 26 maj 2015
Kursansvarig: Professor Jan von Bonsdorff
Resor
Resor, logi och uppehälle under veckan i Uppsala bekostas av studenten själv.
Resan till Istanbul bokas och betalas av Konstvetenskapliga institutionen, Uppsala
universitet. De exakta tidpunkterna kommer att meddelas senare. Student som önskar
avresa eller hemresa vid annat tillfälle får själv bekosta och boka sin ut- eller hemresa.
Boende
Boende i Istanbul sker i dubbelrum på medelklasshotell i centrala Istanbul.
Hotellkostnaden betalas av Konstvetenskapliga institutionen. Student som önskar
enkelrum debiteras mellanskillnaden efter återkomsten till Sverige. Önskemål om
enkelrum måste snarast meddelas institutionen.
För mer information om kursen tag gärna kontakt med kursansvarig Jan von Bonsdorff
(jan.von.bonsdorff@konstvet.uu.se) eller med kurs- och programadministratör Inger
Wikström (inger.wikstrom@konstvet.uu.se).

