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Aktuella forskningsproblem  

(obs! om det inte står att litteraturen finns open access eller på Mondo förväntas du skaffa den 
själv via bibliotek och/eller i handeln)  

 

Seminarium 1: Tradition och aktuell idéhistorisk forskning I  
23 januari kl. 10-12 i sal 328 

Seminarieledare: Victoria Fareld  

Seminariet syftar till att ge en bred introduktion till såväl idéhistorisk tradition som till den 
mångfasetterade aktuella forskning som bedrivs inom idéhistoria. Vi läser utdrag ur 
Andersson & Björcks bok (som ni också läste på B-kursen).  

Litteratur: 
Nils Andersson & Henrik Björck (red.), Idéhistoria i tiden: Perspektiv på ämnets identitet 
under sjuttiofem år (2008), sid. 16-41, 202-216, 237-244 (51 s).  

Roddy Nilsson, ”Postmodernism, källkritik och historieskrivning”, Historisk tidskrift vol. 
125, 2005, nr 2. Finns tillgänglig i fulltext på historisktidskrift.se (15 s).  

 
 
Seminarium 2: Tradition och aktuell idéhistorisk forskning II  
30 januari kl. 10-12 i sal 328 

Seminarieledare: Victoria Fareld   

Seminariet syftar till att ytterligare introducera och visa på bredden i såväl tradition som 
aktuell idéhistorisk forskning. Dessutom är poängen att initiera en reflektion om vad det 
innebär att hitta en forskningskontext för sitt arbete. Diskussionen vid detta seminarium 
kommer att handla om ”forskningsfält” som finns i svensk idéhistoria samt vad sådana ”fält” 
kan ha för betydelse för uppsatsskrivande.  

Litteratur: 
Thomas Kaiserfeld, ”Samarbete på vinst och förlust: Trender inom idéhistorisk forskning”, 
Lychnos: Årsbok för idé- och lärdomshistoria 2014. Open access på 
http://www.vethist.idehist.uu.se/lychnos/index.php?view=browse 
(9 s).  



Nils Andersson & Henrik Björck (red.), Idéhistoria i tiden: Perspektiv på ämnets identitet 
under sjuttiofem år (2008) sid. 282-334 (52 s).  

Kap. 3 ”Relevanssammanhang”, i Peter Josephson & Frans Lundgren (red.) Historia som 
kunskapsform (Lund: Studentlitteratur, 2014). Boken bör inhandlas eftersom den kommer att 
vara viktig också under nästa delkurs, ”Idéhistorisk teori & metod” (12 s).  

 
 
Seminarium 3: Politisk idéhistoria 
5 februari kl. 10-12 i sal 328 

Seminarieledare: Victoria Fareld  

Litteratur:  
Sven-Eric Liedman, ”Om ideologier”, i Liedman och Nilsson (red.), Om ideologi och 
ideologianalys (Göteborg, 1984), utdrag finns som pdf på Mondo (ca 15 s). 
 
Rahel Jaeggi, ”Rethinking Ideology”, i de Bruin och Zurn (eds.), New Waves in Political 
Philosophy (New York, 2009), s. 63-86. Finns som e-bok på SUB (23 s). 

Michael Azar, Frihet, jämlikhet, brodermord: Revolution och kolonialism hos Albert Camus 
och Frantz Fanon (Stockholm, 2001), utdrag finns som pdf på Mondo (ca 15 s). 

 

Seminarium 4: Kunskapshistoria 
8 februari kl. 10-12 i sal 101 

Seminarieledare: Linn Holmberg  

Litteratur: 
Peter Burke, What is the history of knowledge? (Polity: 2016), s. 1–14 (‘Knowledge and their 
histories’); s. 107–125 (‘Problems and prospects’). (32 s).  
 
James A. Secord, ‘Knowledge in transit’, Isis 95:4 (2004), s. 654–672. Finns tillgänglig 
fulltext SUB, (18 s). 
 
Pamela H. Smith, ‘Knowledge in motion: following itineraries of matter in the early-modern 
world’, in Cultures in motion, ed. Daniel T. Rodgers et al (2014), s. 109–133. Finns 
tillgänglig fulltext SUB, (24 s).  
 
Johan Östling, mfl, ‘The history of knowledge and the circulation of knowledge: an 
introduction’, in Circulation of knowledge: explorations in the history of knowledge (2018), s. 
9–26. Finns tillgänglig fulltext SUB, (17 s).  
 
 
 
 
 



Seminarium 5: Medicinhistoria 
15 februari kl. 13-15 i institutionens bibliotek 

Seminarieledare: Annika Berg  

Litteratur:  
Ludmilla Jordanova, ”The Social Construction of Medical Knowledge”, Social History of 
Medicine vol. 8 (1995), s. 361-381. Finns tillgänglig fulltext SUB, (20 s).  
  
Karin Johannisson, ”Kroppens teater: Flickors dårskap”, kap IV i Kroppens tunna skal: Sex 
essäer om kropp, historia och kultur (Stockholm: Norstedts, 1997), utdrag finns som PDF på 
Mondo, (ca 15 s). 
  
Solveig Jülich, ”Picturing Abortion Opposition in Sweden: Lennart Nilsson’s Early 
Photographs of Embryos and Fetuses”, Social History of Medicine vol. 31, no 2 (2018), s. 
278-307. Finns tillgänglig i fulltext på SUB, (29 s).  
 
 
 
Seminarium 6: Symposium med redovisning av uppgifter  
20 februari kl. 10-12 i sal 328 

Seminarieledare: Victoria Fareld  

Till sista tillfället skall du skriva en text om 3-5 sidor (Times New Roman, 12 
punkter, 1,5 radavstånd). I denna skall du formulera ett aktuellt forskningsproblem som leder 
till att du också kan beskriva ett forskningsfält som har bäring på detta forskningsproblem. 
Texten bör innehålla en vetenskaplig fråga som är tydligt kopplad till ett befintligt 
forskningsfält. Texten ska alltså vara en kombination av avsnitten ”Syfte och frågeställning” 
och ”Tidigare forskning” i en vetenskaplig studie. Använd gärna doktorsavhandlingar och 
uppsatser för att se hur de skriver fram tidigare forskning.  

Din text kan beröra en vetenskaplig problemställning som du vill arbeta med i din uppsats, 
och därför kan den beröra helt annan forskning än den vi talat om på kursen. Eller så 
formulerar du en problemställning och ett forskningsläge som står nära de fält vi diskuterat på 
denna kurs. Oavsett vad du väljer ska du förankra ditt forskningsproblem hos någon av 
lärarna på kursen – det kommer således ges tillfälle till viss handledning i utformningen av 
din text. Till seminariet skall varje student också ha förberett en 10 minuter lång presentation 
av sitt paper, som följs av en kort gemensam diskussion.  

	


