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AR1MIL2 MÄNNISKANS FOTSTEG, FORSKARNIVÅ, 5 
HP  
 
Benämning: Människans fotsteg 
Engelsk benämning: Human footprints 
Högskolepoäng: 5 hp 
Utbildningsnivå: Forskarnivå 
Ges vid: Institutionen för Arkeologi och Antikens kultur  

Behörighet: Behörig är den som är antagen till utbildning på forskarnivå vid humanistisk eller 
annan fakultet vid Stockholms universitet, eller motsvarande vid annat lärosäte samt 
godkänt resultat på kursen ”Introduktion till Miljöorienterad humaniora”. 

 
Denna kursplan är fastställd av Humanistiska fakultetsnämnden den 21 februari 2018. 

 
PLAN FÖR FORSKARKURS 
LÄRANDEMÅL 
 
För godkänt resultat på kursen ska studenten kunna: 
 

• diskutera sin egen forskning i ljuset av klimatförändringar och globala 
miljöproblem 

• diskutera hur humaniora förändras i ljuset av klimatförändringar och globala 
miljöproblem 

• kritiskt diskutera nyckelbegrepp som antropocen, ekokritik, posthumanism 
• förhålla sig till djuptidsperspektiv, hauntologier och solidaritet inom och mellan 

generationer 
 
INNEHÅLL 
 
Mot bakgrund av det som beskrivs som den antropocena tidsåldern syftar kursen till att ge 
en fördjupning och problematisering av människans roll i alltmer påtagliga 
långtidsförändringar i världen. Kursen belyser hur humaniora använder sig av begreppet 
antropocen för att ifrågasätta och utmana natur-kultur-dikotomier men även människans 
förmenta ontologiska särställning. Hur kan de pågående förändringsprocesserna förstås 
exempelvis genom begreppsliga innovationer som hyperobjekt, slow violence och 
transkorporala kroppar? Hur kan människors roll och relationer i den antropocena tidsåldern 
förstås och förändras? Frågor kring djuptidsperspektiv, hauntologier, solidaritet inom och 
mellan generationer och de överväganden som natur- och kulturarvssektorn gör mellan olika 
tider lyfts fram och diskuteras. I sammanhanget spelar nymateriella, ekokritiska och post-
humanistiska perspektiv en framträdande roll.  
  
OBLIGATORISKA MOMENT 
Deltagande i seminarier och en workshop. Slutförande av samtliga uppgifter, inklusive 
skriftliga uppgifter.  
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EXAMINATIONSFORMER 
Kursen examineras muntligt i samband med seminarier och/eller skriftligt, samt aktivt 
deltagande i en workshop med syfte att gemensamt prova på miljöhumanistiska metoder i 
en naturvetenskaplig miljö. På workshopen presenteras ett paper där platsen diskuteras 
utifrån miljövetenskapliga teorier och metoder.  
 
ARBETSFORMER 
Kursen bygger i hög grad på kursdeltagarnas självständiga arbete. Undervisningen 
koncentreras till två intensivblock med ett antal veckor emellan som ägnas åt skrivande och 
för att möjliggöra för doktorander från andra orter att delta. Undervisningen sker i form av 
seminarier och workshops med inriktning på kollaborativ problemlösning. Tvärvetenskapliga 
lärarlag från olika discipliner leder undervisningen. Seminarierna ägnas bland annat åt 
diskussion av lästa texter, berättande, beskrivande samt kreativt och kritiskt utredande av 
nyckelfrågor inom miljöhumaniora. 
 
Kursen ges på engelska. 
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AR1MIL2 HUMAN FOOTPRINTS, DOCTORAL LEVEL, 5 
ECTS 
 
Benämning: Människans fotsteg 
Engelsk benämning: Human footprints 
Högskolepoäng: 5 hp 
Utbildningsnivå: Forskarnivå 
Ges vid: Institutionen för Arkeologi och Antikens kultur  

Behörighet: In order to qualify for this course, the student must be enrolled as a PhD-
student at the Faculty of Humanities or another faculty at Stockholm University, or the 
equivalent at another university. 

This syllabus was ratified and adopted by the Faculty Board of Humanities 2018–02–21 

 
COURSE PLAN 
LEARNING OUTCOMES 
 
In order to pass the course, students are expected to be able to demonstrate: 
 

• the ability to discuss their own research in light of climate change  
• the ability to outline the ways in which the humanities change in light of climate 

change and global environmental concerns 
• the ability to discuss and use key concepts such as Anthropocene, ecocriticism, 

posthumanism 
• the ability to critically engage with deep time, hauntologies, as well as solidarity 

within and between generations 
 
CONTENT 
Seen in light of what we refer to as the age of man, the course aims to analyze and  
problematize the role the human plays in the long term changes we are witnessing on our 
planet today. The course highlights the ways in which the humanities increasingly make use 
of the concept of the Anthropocene to question and challenge nature-culture dichotomies as 
well as the presumed exceptionalism of the human. How can we understand the changes in 
our environment through neologisms such as hyperobject, slow violence, transcorporeal 
bodies? How can we grasp and alter human roles and relations to the nonhuman in the 
Anthropocene? The course draws attention to deep time perspectives, hauntologies, 
solidarity within and across generations, discussing the considerations between time 
perspectives made in nature- and cultural heritage studies. Posthuman, environmental and 
new material perspectives are of particular interest in this regard.  
  
MANDATORY ELEMENTS 
Active participation in seminars and completion of all written assignments. 
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EXAMINATION 
The course is examined orally through seminar participation and through 
written assignments. At a concluding workshop in a scientific environment, students present 
papers engaging methods from the environmental humanities to discuss the location 
drawing on theories and methods from the Environmental Humanities. 
 
INSTRUCTION AND WORKING FORMS 
The course encourages independent student work and is concentrated into two teaching 
blocks separated by several weeks, facilitating nonlocal student participation. It consists of 
seminars and intense workshops in small groups, supplemented by lectures and other 
activities as appropriate. The seminars are taught by an interdisciplinary team of instructors 
and built around the critical and creative engagement with texts in order to acquire a deeper 
understanding of key concepts and methods in the Environmental Humanities. 
The course concludes with a workshop led by leading international environmental 
humanities scholars who critically and creatively probe key concepts like sustainability and 
Anthropocene with a particular focus on the more-than-human and deep time. 
 
The language of instruction is English. 
 
 
 

 


