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7.5 ECTS credits

Kurskod: AR1FOOT
Gäller från: HT 2021
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Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till programmet
Behörig är den som är antagen till utbildning på forskarnivå vid humanistisk eller annan fakultet vid
Stockholms universitet, eller motsvarande vid annat lärosäte.

Lärandemål
För godkänt resultat på kursen ska studenten kunna:

- bekanta sig med och delta i en kritisk diskussion kring forskningsfältet miljöhumaniora

- diskutera och aktivt förhålla sig till humanioras utmaningar i ljuset av klimatförändringar och globala
miljöproblem

- kritiskt diskutera nyckelbegrepp och tankegångar för att på ett kreativt sätt förändra ingångarna till studiet av
miljön

- aktivt förhålla sig till kursens perspektiv i relation till den egna forskningen

Innehåll
Kursen syftar till att ur ett tvärvetenskapligt perspektiv ge en introduktion till centrala frågeställningar och
begrepp inom det snabbt växande forskningsfältet miljöhumaniora. Fokus är att förstå människans påverkan
på miljön, som går under beteckningen ”the human footprint”. Med fokus på globala frågor som
klimatförändringar, luft-och vattenföroreningar, en eskalerande utrotningstakt av arter, prövas uppfattningen
att det är människan som driver förändringarna. Kursen ger en överblick över det aktuella forskningsläget och
tar upp en rad nyckelbegrepp och positioner inom fältet miljöhumaniora och uppmuntrar till ett kritiskt och
kreativt förhållningssätt.

Kursen ger en fördjupning och problematisering av människans roll i alltmer påtagliga långtidsförändringar i
världen och 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 genom begreppsliga innovationer som– hyperobjekt, slow violence,
transkorporeala kroppar etc? Hur kan människors roll och relationer i den Antropocena tidsåldern förstås och
förändras? Djuptidsperspektiv, hauntologier, solidaritet inom och mellan generationer och de överväganden
som natur- och kulturarvssektorn gör mellan olika tider lyfts upp och diskuteras. Nymateriella, ekokritiska
och post-humana perspektiv spelar en särskild roll.

Obligatoriska moment
Deltagande i seminarier och workshop. Slutförande av samtliga uppgifter, inklusive skriftliga uppgifter.
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Examinationsformer
Kursen examineras muntligt i samband med seminarier och/eller skriftligt. Aktivt deltagande i workshops
med syfte att gemensamt prova på miljöhumanistiska metoder i naturvetenskapliga miljöer.

Arbetsform
Tvärvetenskapliga lärarlag från olika discipliner leder undervisningen. Kursen bygger i hög grad på
kursdeltagarnas självständiga arbete. Undervisningen koncentreras till två intensivblock med ett antal veckor
emellan. Detta befrämjar ett tvärvetenskapligt samtal och en gemenskap mellan doktoranderna. Dessutom gör
koncentrationen av undervisningen att studenterna får tid för skrivande och gör det möjligt för doktorander
från andra orter att delta. Undervisningen sker i form av seminarier och workshops med inriktning på
kollaborativ problemlösning. En av dessa workshops utgör en så kallad science retreat och är placerad på en
naturvetenskaplig forskningsstation. Tillfälle finns att utnyttja platsen med dess forskningsaktiviteter för att
belysa kursen och dess frågor. Vissa workshops kan bedrivas utomhus i mötet med människa-djur-natur.

Seminarierna ägnas t.ex åt diskussion av lästa texter, liksom berättande, beskrivande, kreativt och kritiskt
utredande av fördjupade nyckelfrågor och metoder inom miljöhumaniora. Kursen innehåller workshops som
arbetar aktivt med kritiska och kreativa förhållningssätt till begrepp som hållbarhet och antropocen, särskilt
med avseende på mer-än-mänsklig humaniora och djup tid. 

Kursen ges på engelska.
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Syllabus
for research course
Human Footprints and Environment
Människans fotsteg och miljö

7.5 Higher Education
Credits
7.5 ECTS credits

Course code: AR1FOOT
Valid from: Autumn 2021
Department Department of Archaeology and Classical Studies

Prerequisites and special admittance requirements

Learning outcomes
After attending the course the student should be able to:
- actively participate in critical discussions within the field of the environmental humanities 
- critically engage in the challenges the humanities face in light of climate change and global environmental
concerns
- discuss key concepts and perspectives to offer new insights into the study of the environment
- actively engage with the course in relation to their own research

Content
The course aims to introduce students to key concerns within the research field of the environmental
humanities from an interdisciplinary perspective. It provides an overview of the current state of research and
acquaints students with a number of central concepts and positions within the field to encourage a critical and
creative approach. With a focus on “the human footprint,” examining global issues such as climate change,
pollution of air and water, the rapidly increasing loss of biodiversity, the course seeks to understand
anthropogenic climate change. 

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 exams
Active participation in seminars and workshops. The completion of all written assignments.

Forms of examination
The course is examined orally through seminar participation and through
written assignments. Active participation in workshops involves testing methods from the environmental
humanities in a scientific environment.

Form of instruction
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The course encourages independent student work and is led by a an interdisciplinary team of teachers. The
teaching is concentrated into two teaching blocks separated by several weeks, facilitating discussions across
disciplines and student interaction. It also allows for more writing time and enables nonlocal students to
participate.

The teaching consists of seminars and intense workshops with focus on collaborative problem solving. The
course includes workshops that actively probe questions such as sustainability and the Anthropocene from the
perspective of the more-than-human and deep time. One of the workshops takes the form of a science retreat
at a scientific research station. 

The seminars deal with discussion of texts as well as critical and creative exploration of key questions and
methods within the field of environmental humanities. 

The language of instruction is English.
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