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Allmän information 

Kurs: Teorikurs 7,5 hp (Nationella Forskarskolan i historiska studier) 
Lärare: Helena Bergman (helena.bergman@sh.se) & Svante Norrhem 
(svante.norrhem@hist.lu.se)  
Kursadministration: Barbro Bergner (barbro.bergner@hist.lu.se) 
Kursperiod: 20 februari till 24 mars 2020 
Kurswebb: Under kursens gång används kurswebben CANVAS som kommunikationskanal. 
Här samlas kursinformation, viktiga dokument etc. Här läggs också texter som produceras 
under kursen in.  
 
Om kursen och kursupplägget 

Kursen handlar om teoribildningar och analytiska perspektiv och vänder sig till doktorander 
som befinner sig i inledningsskedet av forskarutbildningen. Målet är att deltagarna dels ska 
utöka sina historieteoretiska kunskaper och fördjupa sin analytiska reflexion över det egna 
avhandlingsarbetet, dels höja sin generella forskningskompetens och historievetenskapliga 
allmänbildning. Detta sker genom att deltagarna tar del av aktuella historievetenskapliga 
forskningsdebatter, diskuterar nya teoretiska strömningar samt studerar klassiker på fältet.  

Kursen går på helfart och bygger på att deltagarna planerar studierna med framförhållning och 
lägger ned heltidsarbete före, under och mellan internaten. Till varje internat ska ett visst 
angivet pensum av texter läsas och vissa muntliga och skriftliga uppgifter förberedas. Viss 
kurslitteratur är obligatorisk för alla, annan väljs från en lista eller i samråd med 
seminarieledarna. Den obligatoriska litteraturen har en i bred mening kulturhistorisk 
inriktning och speglar den språkliga och andra ”vändningar” inom nyare historisk forskning.  

 
Examination och kurskrav 

Kursen examineras genom skriftliga uppgifter samt genom muntliga redovisningar och aktivt 
seminariedeltagande. Kursen tillämpar en tvågradig betygsskala med G och U. För att få 
slutbetyg på kursen krävs att samtliga uppgifter genomförts och fullgjord närvaro: 

1) Introducerande PM 
2) Recension av avhandling 
3) Avslutande essä 
4) Muntlig gruppresentation 
5) Aktivt seminariedeltagande  

 
Introducerande PM 
Till första internatet författas ett introducerande PM med en kort redogörelse (6000 tecken) 
för den egna planerade forskningen och en reflektion över tänkta analysramar, teoretiska 
perspektiv och begrepp. Detta PM bildar utgångspunkt för en del av kursens diskussioner.  
 
Recension av avhandling 



Till det andra internatet författas en recension av en av de obligatoriska avhandlingarna med 
fokus på teoretiska perspektiv och deras tillämpning (6000 tecken). Om du är osäker på 
recensionsformen så läs några recensioner i t.ex. Historisk Tidskrift, Scandia eller någon 
internationell tidskrift.  
 
Avslutande essä 
I samband med andra internatet författas en essä som med utgångspunkt i kurslitteraturen och 
med sikte på det egna avhandlingsarbetet sammanfattar de insikter och kunskaper som kursen 
förmedlat. Essän ska med utgångspunkt i kurslitteraturen diskutera teoribildningar och 
analytiska perspektiv och innehålla två olika moment: 1) Du ska presentera den valda 
teoretiska klassikern kort och diskutera den i relation till avhandlingsarbetet. Resonera kring 
hur ditt avhandlingsarbete skulle påverkas av att knyta an till denna teoriapparat. Skulle nya 
frågor genereras? Vilka vinster eller ”förluster” ser du? 2) Du ska resonera kring (ett urval av) 
övrig kurslitteratur på ett liknande sätt i relation till ditt avhandlingsarbete. Diskussionen ska 
behandla litteratur både från den obligatoriska och den valbara litteraturlistan (dvs. listade 
under rubrikerna ”språk och historia” alternativt ”postkolonialism och posthumanism”). 
 
Omfång och formalia: Essän bör vara ca 12000-14000 tecken. Den ska vara försedd med 
noggrant referenssystem (valfritt vilket bara det är konsekvent genomfört).  
 
Muntlig gruppresentation 
Inför andra seminariet ska en muntlig gruppresentation förberedas om nya teoretiska 
strömningar i historievetenskapen. Gruppindelning sker i samband med första internatet. 
Närmare anvisningar ges i seminarieinstruktionerna. 
 
Aktivt seminariedeltagande och muntliga redovisningar 
För godkänt på kursen krävs även aktivt seminariedeltagande och aktivt deltagande i kursens 
övningar. Vissa diskussioner förs i smågrupper, andra i helgrupp. Närmare anvisningar ges i 
seminarieinstruktionerna. 
 
Generellt om de skiftliga inlämningsuppgifterna 
De skriftliga uppgifterna ska utgå från kurslitteraturen och uppfylla gängse krav på 
vetenskaplig akribi, formalia och språkbehandling. De lämnas genom kurswebben CANVAS. 
Ditt namn ska framgå i dokumentet. Tänk också på att döpa dokumenten så det är möjligt att 
identifiera uppgifterna utifrån dokumentnamnet. (De bör heta något i stil med ”Helena 
Bergman Introducerande PM” eller ”Svante Norrhem Avslutande essä”.) 
 
 
Internats- och seminarieöversikt, läsanvisningar och instruktioner 

Här ges en översikt över kursens internat och seminarietillfällen med läsanvisningar och 
seminarieinstruktioner. Kompletterande instruktioner kan ev. tillkomma och meddelas då 
genom CANVAS eller epost. Fullständiga litteraturreferenser ges i den avslutande 
litteraturlistan. Detaljschema meddelas inför respektive internat.  

 

Forskningsinternat 1 (F1) Häckeberga 2-3 mars 



Det första internatet ger en historieteoretisk och historiografisk lägesbeskrivning. Vi 
diskuterar texter som belyser den kulturhistoriska vändningens och postmodernismens 
betydelse för historisk forskning och reflekterar över teoriers funktion och användbarhet i 
historisk forskning. 

F1: Introduktion och historieteoretisk lägesbeskrivning 

Kursintroduktion med korta presentationer av deltagarna, och en uppsamling av de teoretiska 
begrepp deltagarna arbetar med vid kursstart.  

Förberedelser 

• Förbered en kort muntlig presentation av ditt avhandlingsämne samt dina 
förväntningar på kursen. Max 2 minuter. 

• Förbered dig också på att presentera de teoretiska begrepp (keywords) som i nuläget är 
de mest centrala i din forskning (med eller utan beröring till kurslitteraturen).  

 

F1: Historieteoretisk lägesbeskrivning, forts. litteraturdiskussioner 

Vi diskuterar den historiografiska teoriutvecklingen inom historieämnet med fokus på den 
kulturella vändningen. Vi fördjupar diskussionen utifrån ett ”självbiografiskt” exempel där 
den amerikanske historikern William Sewell reflekterar över sin egen intellektuella och 
teoretiska resa.  
 
Läsning 

• Simon Gunn, History and cultural theory (2006) 
• Madeleine Herren m.fl., Transcultural History (2012), s. 1-10 (10 s.).   
• William Sewell, Logics of history (2005): kapitel 2, “The political unconscious of 

social and cultural history, or, confessions of a former quantitative historian”, s. 22-80 
(59 s.).  

 

Förberedelser 

• Under läsningen, fundera särskilt på vilken betydelse valet av teoretiska perspektiv har 
för forskningsprocessen. Vilken plats har teorier inom historievetenskapen och hur har 
detta förändrats över tid? 

• Seminariet inleds med en runda där var och en gör ett kort inlägg (1 minut) om det 
lästa. Välj ut något exempel från kurslitteraturen som du anser illustrerar seminariets 
tema på ett särskilt belysande eller intressant sätt. Förbered dig på att kort redogöra för 
det du valt samt reflektera kring vilken insikt, lärdom eller fråga det valda exemplet 
illustrerar. 

 

F1: Perspektiv, historiesyn och teoriutveckling I: Joans Scotts kritiska genusteori  



Vi diskuterar teorier och teorianvändning i historisk forskning. Vi tar upp tolkningsproblem 
samt reflekterar över sambandet mellan historiesyn och val av analytiska infallsvinklar och 
perspektiv. Vi tar utgångspunkt i en inflytelserik teoretisk artikel av historikern Joan Scott och 
dess fortsatta och förändrade betydelse och användning. 

Läsning  

• Sara Edenheim, ”Att komma till Scott – teorins roll inom svensk genushistoria”, 
Scandia 78:2 (supplement), 2012, s. 22-32 (11 s.) 

• Joan Scott, “Gender: a useful category of historical analysis”, The American 
Historical Review 91:5, 1986, s. 1053-1075 (23 s.) 

• Joan Scott, “Revisiting gender: A Useful category of historical analysis, Unanswered 
questions”, The American Historical Review 113:5, 2008, s. 1422-1429 (8 s.) 

• Judith Butler & Elizabeth Weed (eds.), The question of gender: Joan W. Scott's 
critical feminism, Bloomington 2011: Butler & Weed, “Introduction” s. 1-8; kapitel 1, 
Butler, “Speaking up, speaking back: Joan Scott's critical feminism” s. 11-28; kapitel 
2, Cabrera, “Language, experience and identity: Joan W. Scott's theoretical challenge 
to historical studies” s. 31-49. 

 

Förberedelser 

• Under läsningen, fundera särskilt över sambandet mellan historiesyn och val av 
analytiska infallsvinklar och perspektiv. Vad har Scott själv och hennes olika uttolkare 
att säga om detta? Hur har Scotts teoretiska tänkande förändrats över tid, och hur har 
läsningen av Scott (1986) sett ut över tid?  

• Seminariet inleds med en runda där var och en gör ett kort inlägg (1 minut) om det 
lästa. Välj ut något exempel från kurslitteraturen som du anser illustrerar seminariets 
tema på ett särskilt belysande eller intressant sätt. Förbered dig på att kort redogöra för 
det du valt samt reflektera kring vilken insikt, lärdom eller fråga det valda exemplet 
illustrerar. 

 

F1: Perspektiv, historiesyn och teoriutveckling II: Valbar fördjupning  

Vi fördjupar diskussionen om teorier och teorianvändning i historisk forskning utifrån valbara 
fördjupningsteman (väljs från kursens litteraturlista i samråd med lärarna). 

Läsning - två alternativ 

A. Språk och historia: Koselleck, Foucault, Skinner, Jordheim   
B. Postkolonialism & posthumanism: Barad, Bhabha, Borutta, Elie, Colley, Ginsburg, 

Kirby, Said, Viswanathan 
 

Förberedelser 

• Förbered en diskussion och presentation av den valda teoretiska 
fördjupningen/litteraturen vilken a) presenterar författarna och placerar in deras 
teoretiska tankegångar i en historiografisk kontext, b) presenterar de föreliggande 



texternas centrala teoretiska poänger och deras betydelse för historisk forskning, samt 
c) erbjuder diskussionsfrågor/ämnen för övriga seminariet.  

• På internatet avsätts inledningsvis tid för gruppdiskussioner med andra som gjort 
samma läsning, och därefter presenterar smågrupperna resultatet av sina förberedelser 
och diskussioner i helgrupp. 

 

F1:  Hur är vi teoretiska? Kritiskt vänarbete och seminariediskussioner 

Vi diskuterar frågan om teoriers plats inom historievetenskapen utifrån deltagarnas egna korta 
reflektioner över den egna planerade forskningen samt de tänkta analysramarna och teoretiska 
perspektiven. Diskussioner förs inledningsvis i kritiska vänpar och därefter i helgrupp.  

Förberedelser 

• PM (6000 tecken) om den egna forskningen lämnas på kurswebben senast 25/2.  
• Inför internatet läser alla allas pm. En indelning görs i kritiska vänpar vilka läser 

varandras PM extra noggrant och förbereder frågor och kommentarer till varandras 
texter. (Vänparen sätts samman och meddelas av Svante och Helena efter inlämning.) 

 
 
Forskningsinternat 2 (F2) Drakamöllan 23-24 mars 
Det andra internatet fördjupar förståelsen av specifika teoribildningar utifrån tre moment. 
Det första är en fördjupning i teoretiska klassiker, det andra handlar om nyare teoretiska 
perspektiv som pekar framåt och bortom det kulturhistoriska paradigmet, medan det tredje 
tar sikte på teoretiska perspektiv i faktiska avhandlingsarbeten – egna och andras. 
 
F2: Teoretisk fördjupning: diskussion om klassiker  
Fördjupning inom valfritt teoretiskt område eller inriktning genom en analys av ett verk av 
någon av de ”klassiska” teoretikerna. Klassikern väljs från kursens litteraturlista i samråd med 
lärarna. 
 
Förberedelser 

• Förbered en diskussion och presentation av den valda teoretiska klassikern vilken a) 
presenterar författaren och placerar in dennas teoretiska tankegångar i en 
historiografisk kontext, b) presenterar den föreliggande textens centrala teoretiska 
poänger och dess betydelse för historisk forskning , samt c) erbjuder 
diskussionsfrågor/ämnen för övriga seminariet.  

• På internatet grupperas deltagarna i mindre fördjupningsgrupper utifrån litteraturval. 
Inledningsvis avsätts tid för gruppdiskussioner med andra som gjort liknande läsning, 
och därefter presenterar smågrupperna resultatet av sina förberedelser och diskussioner 
i helgrupp. 

 

F2: Nya teoretiska strömningar i historievetenskapen 
Vilka teoretiska perspektiv kommer att prägla framtidens historieforskning? Vilka andra 
teoretiska strömningar än de som kursen redan behandlat kan skönjas vid 
forskningshorisonten? Utgångspunkten för diskussionerna utgörs av deltagarnas 



presentationer av valfria artiklar från History and Theory eller andra relevanta teoriorienterade 
tidskrifter.  
 
Förberedelser 

• Gruppindelning meddelas i samband med kursstart. 
• Varje grupp väljer ut två valfria artiklar från relevanta teoriorienterade tidskrifter, 

vilka gruppen anser representera ”forskningsfronten” och vilka diskuteras inom 
gruppen inför internatet.  

• På internatet presenteras artiklarna och gruppens diskussioner redovisas. 

F2: Teoretiska perspektiv i avhandlingar 

Vi diskuterar avhandlingar i historia med fokus på deras teoretiska perspektiv och teoriernas 
tillämpning. Hur arbetar historiker konkret med teorier?  

Läsning – två alternativ 
• Ulrika Holgersson, Populärkulturen och klassamhället: Arbete, klass och genus i 

svensk dampress i början av 1900-talet (2005, diss. Lund) 
• Charlotta Forss, The old, the new and the unknown: the continents and the making of 

geographical knowledge in seventeenth-century Sweden, Åbo (2018, diss. Stockholm) 
 

Förberedelser 
• Skriftlig recension av en av avhandlingarna lämnas på kurswebben senast 18/3.  
• Förbered ett kort muntligt inlägg (2 minuter) om avhandlingen med fokus på 

avhandlingens teoretiska perspektiv och deras tillämpning.  
• Förbered även diskussionsfrågor/ämnen för övriga seminariet.  
• På internatet grupperas deltagarna i mindre fördjupningsgrupper utifrån litteraturval. 

Inledningsvis avsätts tid för gruppdiskussioner med andra som gjort liknande läsning, 
och därefter presenterar smågrupperna resultatet av sina förberedelser och 
diskussioner i helgrupp. 

 

F2: Analysramar och teoretiska perspektiv i det egna avhandlingsarbetet. Kursavslut 

Vi reflekterar kring teoretiska perspektiv i deltagarnas egna avhandlingsarbeten och om 
kursen har påverkat arbetenas teoretiska inriktning. Vilken funktion fyller teorier? Vad är 
nyttan med att anknyta till etablerade teorier? Bör en utveckla egna teoretiska ramverk utifrån 
det egna avhandlingsarbetet? Deltagarna presenterar sina egna paper och fungerar som kritisk 
granskare av de övriga.  Även kursvärdering och kursavslut. 

Förberedelser 

• Den avslutande essän skickas in i färdig form eller som utkast senast 18/3. (I båda 
fallen måste du vara beredd att muntligt presentera och diskutera dina tankar om det 
egna avhandlingsarbetet i relation till det du lärt under kursen samt i relation till den 
valda klassikern.) 

• Kommentatorsuppdrag meddelas genom CANVAS alternativt per epost.  



• På internatet arrangeras en avslutande ”minikonferens” där deltagarna presenterar sina 
paper, kommenterar andras paper, och ställer frågor. 

 
 
Litteraturlista   

Artiklarna i Scandia finns att ladda ner på 
(http://journals.lub.lu.se/index.php/scandia/issue/archive). Böckerna finns att köpa eller låna. 
Flera av artiklarna kommer att distribueras till kursdeltagarna. 

OBLIGATORISK LITTERATUR  

Judith Butler and Elizabeth Weed (eds.), The question of gender: Joan W. Scott's critical 
feminism, Bloomington 2011 (urval) 

Sara Edenheim, ”Att komma till Scott – teorins roll inom svensk genushistoria”, Scandia 78:2 
(supplement), 2012, s. 22-32 (11 s.) 

Simon Gunn, History and cultural theory, Edinburgh 2006 (265 s.)   

Madeleine Herren, Martin Rüesch, Christiane Sibille, Transcultural History. Theories, 
Methods, Sources, Springer Verlag 2012, s. 1-10 (10 s.).   

Joan Scott, “Gender: a useful category of historical analysis”, The American Historical 
Review 91:5, 1986, s. 1053-1075 (23 s.) 

Joan Scott, “Revisiting gender: A Useful category of historical analysis, Unanswered 
questions”, American Historical Review vol 113: 5, 2008, s. 1422-1429 (8 s.) 

William H. Sewell, Logics of history: social theory and social transformation, Chicago 2005, 
(urval) 
 

VALBAR LITTERATUR   

Avhandlingar 

Ulrika Holgersson, Populärkulturen och klassamhället: arbete, klass och genus i svensk 
dampress i början av 1900-talet, Carlsson 2005 (diss Lund) 

Charlotta Forss, The old, the new and the unknown: the continents and the making of 
geographical knowledge in seventeenth-century Sweden, Åbo 2018 (305s) 

Språk och historia  

Michel Foucault, Archeology of Knowledge (1969) – digitalt tillgängligt utdrag  (153 s.) 

Helge Jordheim, Läsningens vetenskap: Utkast till en ny filologi, Gråbo 2003, s. 127-250  
(123 s.) Läses som komplement till Koselleck, Foucault och Skinner  

Reinhart Koselleck, ”Linguistic Change and the History of Events”: Journal of Modern 
History , December 1989, s. 649-666 (17 s.)  

Quentin Skinner, ”Meaning and Understanding in the History of Ideas”: History and Theory 
1969, Vol. 8, 3-53 (50 s.)  



Postkolonialism och posthumanism 

Karen Barad, “Posthumanist Performativity: Toward an Understanding of How Matter Comes 
to Matter”: Signs: Journal of Women in Culture and Society 2003, vol. 28, s. 801-29 (28 s.)  

Homi K. Bhabha, ”Signs Taken for Wonders: Questions of Ambivalence and Authority under 
a Tree outside Delhi, May 1817”, Critical Inquiry , 1985:1, s. 144-165 (22 s.) 

Manuel Borutta, ”Enemies at the Gate: The Moabit Klostersturm and the Kulturkampfin 
Germany”: Christopher Clark, Wolfram Kaiser (eds), Culture wars: secular - Catholic 
conflict in nineteenth - century Europe, Cambridge 2003, s. 227-254  (28 s.) 

Linda Colley,”Britain and Islam, 1600–1800: Different Perspectives on Difference”: The Yale 
Review 2000:4, s. 1-20 (20 s.)  

Serge D. Elie, “The Production of Social Science. Knowledge beyond Occidentalism: the 
quest for a post-exotic anthropology”: Third World Quarterly 2012: 33, s. 1211–1229 (18 s.)  

Shai Ginsburg , ”Signs and Wonders: Fetishism and Hybridity in Homi Bhabha's The 
Location of Culture”: The New Centennial Review 2009:3, 229-250 (21 s.)   

Vicki Kirby,”Initial Conditions”: Differences. A Journal of Feminist Studies 2012:3, s. 197-
205 (8 s.) 

Edward W. Said, “Orientalism Reconsidered ”: Cultural Critique 1985:1, s. 89-107 (18 s.)  

Gauri Viswanathan, “Legacies: Intention and Method”: University of Toronto Quarterly 2014, 
vol. 83, s. 5-10 (5 s.)  

Klassiker   

Pierre Bourdieu, Homo academicus, Eslöv 1996, 304 s.  
Pierre Bourdieu, Kultursociologiska texter (i urval av Donald Broady och Mikael Palme), 
Stockholm 1986, 304 s.  
Pierre Bourdieu, Konstens regler: Det litterära fältets uppkomst och struktur (Les règles de 
l'art), Symposion 2000, 523 s.  
Judith Butler, Gender trouble: Feminism and the subversion of identity, New York 2006 
1990, 236 s.  
Michel Foucault, The order of things: An archaeology of the human sciences, London 2002 
(Les Mots et les Choses, Gallimard, Paris 1966), 422 s.  
Michel Foucault, Vetandets arkeologi (L'Archéologie du savoir, Paris 1969 ), Lund 2002, 238 
s.  
Michel Foucault, Diskursernas kamp, texter i urval av Thomas Götselius & Ulf Olsson 
(L'ordre du discours, Paris 1971), Symposion 2008, 319 s.  
Jürgen Habermas, Diskurs, rätt och demokrati : politisk-filosofiska texter ( i urval av Erik 
Odd-var Eriksen och Anders Molander) Göteborg 1997, 187 s.  
Jürgen Habermas, Borgerlig offentlighet: Kategorierna ”privat” och ”offentligt” i det 
moderna samhället (Strukturwandel der Öffentlichkeit) , Lund 2003, 272 s.  
Jürgen Habermas, Die Moderne: Ein unvollendetes Projekt : philosophisch-politische 
Aufsätze 1977–1992, Leipzig 1992, 254 s.  
Edward Said, Orientalism, valfri upplaga, ca 450 s.  
Joan Wallach Scott, Gender and the politics of history, New York 1999, 267 s.  
 



Teoriartiklar  
Dessa kan väljas från exempelvis The Historical Review, Political Theory, The British 
Journal for the History of Science, Postmodern Culture, Theory, Culture and Society, History 
and Theory eller någon annan teoriorienterad tidskrift.  Universitetsbiblioteken är välförsedda 
med tidskrifter online som enkelt kan laddas ned för botaniska utflykter i en spännande flora! 
 


