
 
 

AR1MIL4 MILJÖHUMANIORA OCH KONSTNÄRLIGA 
UTTRYCK I VÄRLDEN, FORSKARNIVÅ, 5 HP  
 
Benämning: Miljöhumaniora och konstnärliga uttryck i världen 
Engelsk benämning: Imaging, curating, wording, worlding 
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 metoder för hur miljöorienterad humaniora kan sammanföras med 
konst, kreativt skrivande och/eller utställningsproduktion   

• diskutera metoder för hur de teoretiska resonemang som används i kursen kan 
föras ut i samhället som praktik, samt hur miljöhumaniora kan förmå 
samhällsaktörer att engagera sig mer aktivt för miljön 

• formulera strategier för hur den egna forskningen kan uttryckas inom något eller 
flera av följande områden: bild/curatorship (även digitalt), storytelling/creative 
writing, citizens science/medborgarhumaniora 

 
INNEHÅLL 
 
Feminism, post-kolonialism och posthumanistism använder sig av kritiska, kreativa och 
affirmativa metoder. I kursen undersöks möjligheter att gå vidare bortom ett kritiskt 
förhållningsätt kritiken och inspirera till nytänkande (alter-worlding) (Haraway 2008, Barad 
2007, Rose et. Al. 2012). Hur kan forskning bidra till förändring genom engagemang med 
omvärlden? Med utgångspunkt i dessa frågeställningar syftar kursen till att ge möjligheter 
att prova på olika kreativa och innovativa metoder som innebär ett etiskt engagemang i 
natur- och kulturmiljön och att utveckla kreativa färdigheter och strategier för att 
kommunicera forskning. Studenterna ges möjlighet att hantera olika strategier för att 
uttrycka och metodologiskt bearbeta sin egen forskning i relation till bild, 
seminarieproduktion, utställningsverksamhet, iscensättning/curatorship, alternativt 
berättande/akademiskt skrivande eller genom förslag på hur engagemang med omgivande 
samhälle kan utvecklas. Det kan exempelvis handla om hur fler kan bli inkluderade i 
forskningsprocesser, i form av så kallad medborgarhumaniora). 
  



 
 

OBLIGATORISKA MOMENT 
Aktivt deltagande vid workshops som behandlar exempelvis bild, konst, curatorship, 
storytelling, creative writing, citizens science eller humanistiska samhällsinnovationer. 
 
EXAMINATIONSFORMER 
Kursen examineras delvis genom aktivt deltagande vid workshops. Utöver detta inlämnas en 
examinationsuppgift bestående av en skriftlig plan för hur den egna forskningen 
kommuniceras på ett kreativt sätt eller ett eget verk som omsätter den egna forskningen till 
en kreativ uttrycksform. 
 
ARBETSFORMER 
Kursen bygger i hög grad på kursdeltagarnas självständiga arbete. Undervisningen 
koncentreras till intensivblock för att möjliggöra för doktorander från andra orter att delta. 
Undervisningen sker i form av lärarlag med representanter från flera discipliner. Här ingår t. 
ex utställningsbesök och workshops. 
 
Kursen ges på engelska.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

AR1MIL4 IMAGING, CURATING, WORDING, 
WORLDING, DOCTORAL LEVEL, 5 ECTS 
 
Benämning: Miljöhumaniora och konstnärliga uttryck i världen  
Engelsk benämning: Imaging, curating, wording, worlding 
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 demonstrate a holistic understanding of environmental issues, including the 
creative arts 

• the ability to discuss methods that facilitate the translation of research into active citizenship 
• the ability to formulate strategies that express their own research within one or more of the 

areas of image/curatorship, storytelling/creative writing, citizens science 

 
CONTENT 
Feminism, postcolonialism, and posthumanism all use critical, creative, and affirmative 
methods. In what ways can research contribute to change through imagining and engaging 
with the environment and civic society? How to move beyond traditional criticism in order to 
inspire and relate to novel ways of thinking (Haraway’s alterworlding)? Taking its point of 
departure in questions like these, the course aims to facilitate ethical engagement through 
the use of different creative and innovative methods in order to develop creative skills and 
strategies to communicate one’s research. Students will be encouraged to develop and 
experiment with strategies that express their own research in relation to image, seminar 
production, curatorship, alternative narratives/academic writing. They may also come up 
with ideas how the general public can be involved in and contribute to research, for instance 
through the development of the civic arts and citizen science. 
  
MANDATORY ELEMENTS 
Active participaption in workshops and a written assignment that outlines how their own 
research can be communicated in a creative manner, alternatively a creative work of their 
own based on their research. 
 
 



 
 

EXAMINATION 
Active participaption in workshops and a written assignment that outlines how their own 
research can be communicated in a creative manner, alternatively a creative work of their 
own based on their research. 
 
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. The seminars 
are taught by an interdisciplinary team of instructors and include visiting exhibitions to 
examine the ways in which the Environmental Humanities can make a difference in our 
understanding of issues such as climate change and loss of biodiversity. Workshops 
encourage students to actively work with methods that emerge in the meeting between the 
Environmental Humanities and the creative arts. 
 
The language of instruction is English. 
 
 
 


