
 
 

AR1MIL3 MER-ÄN-MÄNSKLIGA RELATIONER, 
FORSKARNIVÅ, 5 HP  
 
Benämning: Mer-än-mänskliga relationer 
Engelsk benämning: More-than-human relations 
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. 

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

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

• diskutera och kritisera nyckelbegrepp och tankegångar, samt använda metoder inom 
miljöhumaniora för att på ett kreativt sätt förändra ingångarna till studiet av det icke- 
mänskliga 

• presentera en del av sin egen forskning belyst av kursens perspektiv 
• diskutera teoretiska, empiriska och andra förhållningssätt till de icke-mänskliga i 

ljuset av antropocen 
 
INNEHÅLL 
Det senaste decenniet har inneburit ett skifte i synen på människans relation till sin omvärld. 
Den så kallade språkliga vändningen har följts av ett större intresse för det materiella och 
dess funktion i historia och samtid. Denna nya materialism har även inneburit en kritisk 
diskussion av människans relation till det icke-mänskliga. Kursen syftar till att utforska 
teoretiska, empiriska och andra förhållningssätt till det icke-mänskliga i ljuset av antropocen. 
Hur behandlar vi de fält och nätverk som uppstår i utrymmet mellan det mänskliga och det 
icke-mänskliga? Vad betyder det för vår syn på globala miljöutmaningar, historia och etik?  
 
Kursen ger en historisk bakgrund till humanistiska människa-djurstudier och leder fram mot 
de frågeställningar som forskningen bearbetar just nu. Det handlar om relationer mellan de 
icke-mänskliga och de mänskliga, om deras agens och relationer och hur dessa utvecklats.  
Det handlar också om rättigheter och välfärd och om att utmana uppdelningen i natur och 
kultur på olika sätt samt att bearbeta och förändra gränsen mellan naturvetenskap och 
humaniora. Kursen behandlar och diskuterar kritiskt posthumanistisk teoribildning samt 
begrepp som companion species och agens. 
 
 



 
 

OBLIGATORISKA MOMENT 
Slutförande av samtliga uppgifter, inklusive skriftliga uppgifter och besvarande av frågor 
inför varje seminarietillfälle. Deltagande i och presentation av egen uppgift på science 
retreat. 
 
EXAMINATIONSFORMER 
Kursen examineras muntligt och skriftligt genom en science retreat, där studenterna 
förväntas delta genom presentation (muntlig och skriftlig) av eget forskningsperspektiv, i 
relation till temat, samt aktivt deltagande i så kallade walkshops. 
 
ARBETSFORMER 
Kursen består av en serie seminarier som avslutas med en science retreat som äger rum på 
en forskningsstation. Där får studenterna presentera egna arbeten som diskuterar den egna 
forskningen mot bakgrund av kursens perspektiv. Tillfälle ges att utnyttja platsen med dess 
aktiviteter för att belysa kursen och dess frågor. Dessutom anordnas så kallade walkshops, 
rörliga seminarier. 
 
Kursen ges på engelska. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

AR1MIL3 MORE-THAN-HUMAN-RELATIONS, 
DOCTORAL LEVEL, 5 ECTS 
 
Benämning: Mer-än-mänskliga relationer 
Engelsk benämning: More-than-human relations 
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 critically discuss key concepts and ideas as well as show familiarity with 
methods from the Environmental Humanities to creatively rethink the approach to 
the more than human 

• the ability to present their own research informed by/vis-à-vis the Environmental 
Humanities 

• the ability to discuss theoretical and empirical approaches to the more than human 
in light of the Anthropocene 

 
 
CONTENT 
The last decade has involved a new understanding of the relations between human and 
environment. The linguistic turn has prompted a larger interest in materiality and its 
ramifications for contemporary life and our history. This new materialism has led to a critical 
discussion of human-nonhuman relations and this course aims to explore theoretical, 
empirical, and philosophical approaches to the more-than-human in Anthropocene thinking. 
The course engages critically with posthuman theories, asking questions such as: How to 
understand and engage the spaces and networks that take place between the human and 
the more-than-human? How do they affect our perception of environmental challenges on a 
global scale, our reading of history and ethics? The course provides a historical background 
to humanist human-animal studies, leading up to the questions scholarship is grappling with 
today. Part of this inquiry is about relations between the nonhuman and the human, about 
questions of agency, rights, welfare, hospitality (networks of vulnerability and how to 
practice care), and extinction studies. This inquiry posits a challenge to traditional 
distinctions into nature and culture and aims to work through and rethink the line we draw 
between the natural sciences and the humanities. 



 
 

MANDATORY ELEMENTS 
The completion of all assignments, including written assignments and discussion topics in 
preparation for the seminars. Active participation in and presentation of a paper at the 
science retreat. 
 
EXAMINATION 
The course is examined at the science retreat, where the students participate with an oral 
and written presentation of their own research perspective in relation to the theme, as well 
as active participation in walkshops, seminars on the move. 
 
INSTRUCTION AND WORKING FORMS 
The course consists of a number of seminars and ends with a science retreat at a research 
station, preferably Tovetorp. Here the students present their own research in light of the 
theme and get the opportunity to use the location and its activities to further illuminate the 
course and its concerns. The topics to be discussed have been prepared in the previous 
seminars and are now brought into contact with the landscape and research conducted at 
the research station. We work with walkshops, seminars on the move. 
 
The language of instruction is English. 
 
 


