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Välkommen till kursen Humanvetenskapliga kunskapsproblem! I den här studiehandledningen hittar du 
information om kursens upplägg, litteratur och examination. 
 
Vi som undervisar på kursen är Staffan Bergwik (staffan.bergwik@idehist.su.se) och Lisa Käll 
(lisa.kall@gender.su.se)  
 
 
 

Beskrivning av workshops och litteratur 
 
Kursen tar sin utgångspunkt i humanvetenskaperna som ett tvärdisciplinärt område präglat av att problem 
och material behandlas ur olika perspektiv. Den grundläggande frågan för kursen är hur 
humanvetenskapernas kunskapsproblem – det som betraktas som relevanta studieobjekt – formas på detta 
tvärvetenskapliga fält. Hur blir något en forskningsangelägenhet, och hur påverkar det vad vi gör som 
individuella forskare? En genomgående tematik är frågor rörande situering: hur är kunskapsproblem formade 
i tid och rum, beroende på materiella, historiska, kulturella och politiska processer? Tre aspekter av 
kunskapsproblemens situering står i fokus: humanvetenskapliga forskningsfrågors etablering, teoriers situerade 
och formerande verkan samt betydelsen av metodologiska överväganden. Genom att fokusera dessa tre aspekter 
fördjupas även frågan om vad situerade kunskapsproblem innebär och hur de blir till i praktiskt 
forskningsarbete, bortom ett fastställande av enskilda forskningssubjekts socio-kulturella, kroppsliga och 
historiska förutsättningar.  
 
Kursen är uppbyggd av fyra fyratimmars-workshops. 
 
 

Workshop 1. Humanvetenskapliga forskningsfrågor 
 
Måndag 13 november, kl 10-12 (F339, Södra huset) och 13-15 (F347, Södra huset) 
 
 
Den inledande workshopen syftar till att diskutera hur humanvetenskapliga forskningsfrågor formeras i 
mångvetenskapliga sammanhang, disciplinära traditioner eller forskningspolitiska diskussioner. Vi resonerar 
om de sammanhang där forskningsproblem och kunskapsintressen blir till, samt vad som skiljer en 
humanvetenskaplig fråga från andra typer av vetenskapliga, politiska eller mediala frågeställningar. 
Workshopen adresserar också dialektiken mellan specialistkunskaper och generalistkompetens inom 
humaniora. Hur formar disciplinära traditioner vad som uppfattas som relevanta frågor och hur kan vi nå 
bortom discipliners förutsättningar mot en gränsöverskridande kunskapskultur utan att förlora disciplinär 
bredd och spets? Vilken betydelse har forskningspolitiska initiativ och hur omvandlas vad som ofta beskrivs 
som ”samhälleliga utmaningar” till konkreta forskningsproblem för humanister? 
 
Litteratur 
Bod, Rens, A New History of the Humanities: The search for principles and patterns from Antiquity to the present (Oxford: 
Oxford University Press, 2013), “Introduction” sid. 1-19, 19 sidor. 
 
Dominic, Scott, Jarrick, Arne & Holm, Poul Humanities world report 2015 finns som pdf på  
http://www.palgrave.com/us/book/9781137500267. Kap. 2 och 3, sid. 12-63, 51 sidor. 
 



Connor, Steven, ”Decomposing the humanities”, New Literary History, vol. 47, nr 2-3, 2016, 13 sidor. 
 
Ekström, Anders & Sörlin, Sverker Alltings mått: Humanistisk kunskap i framtidens samhälle  
(Stockholm: Norstedts, 2012), sid. 7-15, 79-110, 137-170 och 215-252, 109 sidor.  
 
Felski, Rita, ”Introduction”, New Literary History, vol. 47, nr 2-3, 2016, 15 sidor. 
 
Fjelkestam, Kristina, ”Humaniorans nytta bestäms inte av samhällseliten”, Feministiskt perspektiv, 
https://feministisktperspektiv.se/2017/07/18/humaniorans-nytta-bestams-inte-av-samhallseliten/, 3 sidor. 
 
Gustafsson, Karl och Hagström, Linus, ”Forskningsproblem: Vad står på spel?” i Att forska: Praktiker och roller 
inom samhällsvetenskapen Karl Gustafsson, Linus Hagström & Arita Holmberg (red.) (Stockholm: Carlssons, 
2016) 21 sidor. 
 
Josephson, Peter & Lundgren, Frans, Historia som kunskapsform (Lund: Studentlitteratur, 2014), sid. 27-50, 33 
sidor.  
 
Klein, Julie Thompson & Frodeman, Robert, “Interdisciplining Humanities: A Historical Overview”, The 
Oxford Handbook of Interdisciplinarity, andra upplagan, Robert Frodeman (red.) (Oxford: Oxford University 
Press, 2017), sid 144-154, 11 sidor. 
 
Rider, Sharon, ”Den lönsamma humanioran”, Timbro Briefing Paper #4, 24 september 2015. 
https://timbro.se/app/uploads/2017/01/den_lonsamma_humanioran.pdf, 6 sidor. 
 
Sidantal: 337. 
 
 
Uppgift till loggboken 
Reflektera kring frågan vad som utgör ett humanvetenskapligt kunskapsproblem. Hur uppfattar du vad ett 
humanvetenskapligt kunskapsproblem är? Hur är ditt forskningsproblem ett exempel på detta? 
 
Du postar dina reflektioner på Mondo senast torsdag 9 november och kommenterar på minst två andra 
loggboksinlägg senast fredag 10 november. 
 
 

Workshop 2. Humanvetenskaplig teoribildning 
 
Måndag 27 november, kl. 10-12 (F379, Södra huset) och 13-15 (F371, Södra huset) 
 
Teoretiska diskussioner är viktiga för humaniora, och workshopen belyser hur teorier är situerade och 
utvecklas i politiska och disciplinära sammanhang och intellektuella traditioner. Hur arbetar egentligen en 
teori? Vad är teori betraktad som verktyg? Vad innebär det att göra teori- och begreppsutveckling till 
huvudsaklig forskningsuppgift? Valet av teoretiskt perspektiv och tolkningsram erbjuder hinder och 
möjligheter. Det påverkar svaren i en undersökning, men det påverkar också vad forskaren frågar efter, och 
workshopen syftar till att öka deltagarnas förståelse för hur dessa påverkansprocesser kan gestalta sig och hur 
teorival bidrar till att situera ett material och forma forskningsproblem. 
 
Litteratur: 
 
Agamben, Giorgio, The signature of all things: On method (New York: Zone Books, 2009), sid 7-32, 25 sidor. 
 



Bal, Mieke, Travelling Concepts in the Humanities (Toronto: University of Toronto Press, 2002), s. 22-55, 213-252, 
74 sidor. 
 
Berner, Boel, ”Problemet med problemet: Eller att fånga en Heffaklump”, i Att utmana vetandets gränser Åsa 
Lundqvist, Karen Davies & Diana Mulinari (red) (Malmö: Liber, 2005), 15 sidor. 
 
Esaiasson, Peter, Gilljam, Mikael, Oscarsson, Henrik & Wägnerud, Lena Metodpraktikan: Konsten att studera 
samhälle, individ och marknad (Stockholm: Norstedts juridik, 2002) sid 29-43, kapitlet ”Vad är ett 
forskningsproblem?”, 15 sidor.  
 
Haraway, Donna, ”Situated knowledges: The Science Question in Feminism and the Privilege of Partial 
Perspective”, Feminist studies, vol 14, nr 3, 1988, 24 sidor.  
 
Nealon, Jeffrey & Giroux, Susan Searls, The Theory Toolbox: Critical Concepts for the Humanities, Arts, and Social 
Sciences, Second Edition (Lanham: Rowman & Littlefield, 2012), sid. 1-50, 255-268, 64 sidor. 
 
Simpson, David, Situatedness, or, why we keep saying where we’re coming from (Durham: Duke University Press, 
2002), kapitel 1 “Self-Affiliation and the Management of Confusion”, sid. 19-58 och kapitel 6 “Lost for 
Words: Can We Stop Situating Ourselves”, sid. 192-248, 96 sidor. 
Tillgänglig som e-bok 
 
Sidantal: 313 
 
 
Uppgift till loggboken 
Reflektera över hur teorier, begrepp och begresppsliga ramverk är situerade på olika sätt och vad det innebär 
för det konkreta forskningsarbetet.  
 
Du postar dina reflektioner på Mondo senast torsdag 23 november och kommenterar på minst två andra 
loggboksinlägg senast fredag 24 november. 
 
 

Workshop 3: Humanvetenskaplig metod 
 
Måndag 11 december, kl. 10-12 och 13-15 (Sal 101, Humanistvillan) 
 
Vid den tredje workshopen diskuterar vi metodologiska överväganden och hur sådana är situerade. Vi tar 
utgångspunkt i arbetssätt som tolkning, läsning och etnografi och reser frågor om hur dessa gestaltar sig i 
aktuell humanvetenskaplig forskning. Särskilt fokus läggs på frågor om det finns metoder som förenar flera 
humanistiska forskningsfält och hur dessa har utvecklats och använts inom olika fält. Workshopen diskuterar 
humanvetenskapernas syfte att förstå mening snarare än förklara fakta och hur förståelse och 
meningsskapande formas ur olika perspektiv. Workshopen tar fasta på möjliga kontaktytor där metodologiska 
nyheter formas. Hur kan metoder bidra till att förändra och utveckla humanvetenskapliga fält? 
 
Till det här tillfället arbetar du i grupp med ett par kurskamrater. Varje grupp fokuserar på en metod i 
litteraturen och diskuterar hur metod presenteras i de olika texterna.  
 
Grupp 1: Etnografi. Alvesson & Sköldberg, kapitel 8 och Aspers. 
Grupp 2: Diskursanalys. Alvesson & Sköldberg, kapitel 21 och Neumann. 
Grupp 3: Hermeneutik 1. Alvesson & Sköldberg, kapitel 9-10 och Kjörup. 
Grupp 4: Hermeneutik 2. Alvesson & Sköldberg, kapitel 9, 11 och Kjörup.  
 



Alla läser all litteratur till tillfället, även den litteratur ni inte fokuserar på i gruppen. 
 
 
Litteratur: 
 
Alvesson & Sköldberg, Tolkning och reflektion: Vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod, andra upplagan (Lund: 
Studentlitteratur 2008), sid. 177-187 (kapitel 8 “Induktiv etnografi”), sid 189-267 (kapitel 9, 10, 11 om 
Hermeneutik), 459-470 (kapitel 21 “Diskursanalys”), 101 sidor. 
 
Aspers, Patrik, Etnografiska metoder: Att förstå och förklara samtiden (2007; Malmö: Libers, 2011), sid 107-137, 30 
sidor. 
 
Code, Lorraine, ”Taking Subjectivity into Account” i Rhetorical spaces: Essays on gendered locations, Routledge, 
1995, s. 23-57 (kapitel 2), 35 sidor. 
 
Kjörup, Sören, Människovetenskaperna: Problem och traditioner i humanioras vetenskapsteori (1999; Lund: 
Studentlitteratur, 2009) sid 233-252, 19 sidor. 
 
Neumann, Iver B. Mening, materialitet, makt: En introduktion till diskursanalys (Lund: Studentlitteratur, 2003) sid 
13-28 och 75-92, 33 sidor. 
 
Neumann, Cecilie Basberg & Neumann, Iver B., “Uses of the Self: Two Ways of Thinking about Scholarly 
Situatedness and Method”, Millenium: Journal of International Studies, vol 43, nr 3, 2015, 22 sidor. 
 
Richardson, Laurel & St. Pierre, Elizabeth Adams, "Writing: A Method of Inquiry", The Sage Handbook of 
Qualitative Research, 3rd edition, Eds. Norman K. Denzin & Yvonna S. Lincoln, Sage Publications, 2005, s. 
959-978, 20 sidor.  
 
Sidantal: 260. 
 
 
Uppgift till loggboken 
Reflektera över metodologiska överväganden i ditt eget arbete i relation till ditt material och teoretiska 
ramverk. Vilken metod/vilka metoder använder du dig av och varför? Hur formar metodologiska val ditt 
forskningsprojekt och hur formas dina forskningsmetoder i ditt arbete med dem? 
 
Du postar dina reflektioner på Mondo senast torsdag 7 december och kommenterar på minst två andra 
loggboksinlägg senast fredag 8 december. 
 
 
 

Workshop 4: Avslutande konferens 
 
Måndag 15 januari, kl. 10-12 och 13-15 (F339, Södra huset) 
 
Den avslutande workshopen tar formen av en akademisk konferens där du ska presentera ditt situerade 
kunskapsproblem avseende frågeställning, teorival och metodologiska överväganden. Genom att presentera 
vid den avslutande konferensen får du konkret färdighetsövning att formulera, reflektera över och 
argumentera för ditt kunskapsproblem och varför det är en angelägenhet som måste förklaras och förstås. 
Workshopen ger dig således tillfälle att praktisera de lärdomar som kursen förmedlat ”inåt” mot ditt 
individuella projekt. På vilket sätt är det individuella avhandlingsprojektet situerat i disciplinära, kulturella eller 
politiska sammanhang? Hur förhåller det sig till den egna disciplinen liksom till humanvetenskaperna som ett 



mångvetenskapligt fält där forskare kan mötas runt delade forskningsproblem? Till konferensen ska du 
formulera en abstract om max 300 ord som du postar på Mondo senast onsdag 10 januari. 
 
Litteratur 
Du väljer själv litteratur till ett omfång av omkring 300 sidor. 
 
Uppgift till loggboken 
Redogör kort för hur du har arbetat med din presentation och reflektera över de val du har gjort avseende 
innehåll och struktur. Vad har du valt att fokusera på och vad har du valt bort genom ditt fokus? Hur väljer 
du att placera dig själv och ditt arbete i relation till ett större forskningsfält? Vad vill du förmedla och vilka 
verktyg använder du för att göra detta?  
 
Du postar dina reflektioner på Mondo senast torsdag 11 januari och kommenterar på minst två andra 
loggboksinlägg senast fredag 12 januari. 
 
 
 

Examination 
 
Kursen examineras muntligt och skriftligt i fyra delar. 
 

1) Aktiv närvaro vid kursens workshops. Du förväntas ha läst all litteratur och komma väl 
förberedd för diskussion. 
 

2) Inlämnandet av en skriftlig reflekterande loggbok under kursens gång som du skriver i 
samband med läsning av kurslitteraturen. Loggboken ska delas på Mondo i kursens 
diskussionsforum där du också ska skriva kommentarer på dina kurskamraters reflektioner. 
Omfattningen bör vara omkring 2-3 sidor för varje workshop. Till varje workshop får du 
öppna frågor att reflektera kring och detta gör du med utgångspunkt i din läsning av 
kurslitteraturen. Notera att loggboken ska vara reflekterande och inte enbart refererande. I 
loggboken kan du lyfta det du vill ta med dig till workshopdiskussionen, vad du fångas av i 
kurslitteraturen, vad du inte förstår, vad du upplever som oklart eller otillfredsställande, vad 
du kan relatera till ditt eget avhandlingsarbete. Glöm bara inte att du inte bara skriver för dig 
själv! Loggboken postar du senast torsdag innan aktuellt seminarietillfälle så att alla har 
möjlighet att läsa och kommentera på fredagen. 
För godkänt betyg krävs att du postar inför kursens första tre seminarietillfällen samt 
kommenterar på minst två andra loggboksinlägg för varje tillfälle, alltså totalt sex 
kommentarer.  
 

3) En muntlig presentation vid kursens avslutande konferens-workshop. Presentationen ska 
vara max 12 minuter och väl förberedd till såväl innehåll som struktur. I din presentation ska 
du sätta ditt eget avhandlingsprojekt i relation till kursinnehållet och formulera hur ditt 
projekt är situerat i disciplinära, kulturella eller politiska sammanhang. Innan konferensen ska 
du lämna in en abstract av din presentation om max 300 ord.  
 

4) En avslutande PM om 10 sidor som motsvarar din muntliga presentation, dock i längre 
form. 

 
 
 



Sammanfattande kurskalender 
 

o Torsdag 9 november: Posta loggbok inför första workshopen 

o Fredag 10 november: Posta kommentarer på minst två andra loggboksinlägg 

o Måndag 13 november: Workshop 1. Humanvetenskapliga forskningsfrågor 

o Torsdag 23 november: Posta loggbok inför andra workshopen 

o Fredag 24 november: Posta kommentarer på minst två andra loggboksinlägg 

o Måndag 27 november: Workshop 2. Humanvetenskaplig teoribildning 

o Torsdag 7 december: Posta loggbok inför tredje workshopen 

o Fredag 8 november: Posta kommentarer på minst två andra loggboksinlägg 

o Måndag 11 december: Workshop 3. Humanvetenskaplig metod 

o Onsdag 10 januari: Inlämning av abstract för fjärde workshopens konferens 

o Torsdag 11 januari: Posta loggbok inför fjärde workshopen 

o Fredag 12 januari: Posta kommentarer på minst två andra loggboksinlägg 

o Måndag 15 januari: Muntlig presentation vid kursens konferensworkshop 

o Fredag 19 januari: Inlämning av avslutande PM 

 

 


