
 
Stockholms universitet 
Institutionen för kultur och estetik 
Kandidatkurs idéhistoria 
Delkurs, 7,5 hp.  
VT 2019 
 

 
Idéhistorisk teori och metod 

 
 
Seminarium 1: Syfte och problemformulering 
1 april 10-12 i sal 328, Konferensrummet  
 
Seminarieledare: Victoria Fareld 
 
Seminariet syftar till att diskutera hur vi skriver bra syftes- och problemformuleringar. Hur 
kan du som uppsatsskribent finna och formulera en bra frågeställning? Vad är en vetenskaplig 
fråga och hur skiljer sig denna från andra typer av frågor? Utifrån några texter skrivna av 
svenska (idé)historiker ska vi diskutera dessa frågor. Observera att vi läser inledningskapitlet 
till Josephson & Lundgren Historia i praktiken eftersom den är en av de två centrala 
kursböckerna. 
 
Litteratur: 
Peter Josephson & Frans Lundgren, Historia som kunskapsform (Lund, 2014), sid. 7-50 (43 
sidor). 
Peter Josephson & Frans Lundgren, ”Från den historiska forskningens verkstad”, i Peter 
Josephson & Frans Lundgren (red), Historia i praktiken (Lund: 2016) (6 sidor). 
Orsi Husz, ”Att upptäcka sin forskningsfråga”, i Josephson & Lundgren, Historia i praktiken 
(12 sidor). 
 
Seminarium 2: Idéhistoriskt material 
8 april 10-12 i institutionens bibliotek 
 
Seminarieledare: Linn Holmberg 
 
Syftet med detta seminarium är att diskutera det idéhistoriska källmaterialet. Vad kan det vara 
och vad kan det visa? Du kommer att få ta del av fyra olika materialtyper. Vid läsningen bör 
du fundera på vem som ligger bakom materialet, i vilket sammanhang det tillkommit, och vad 
man egentligen kan studera med dess hjälp.   
     Inför seminariet görs en kortare examinerande skrivuppgift. I denna ska du reflektera över 
de fyra materialkategorierna du mött, föreslå (minst) två möjliga forskningsfrågor till var och 
en, samt motivera varför dessa frågor skulle vara fungerande och produktiva ur ett 
idéhistoriskt perspektiv. Vad kan man utläsa från dessa texter? Var sedan beredd på att 
diskutera hur du tänkt under seminariet. 
      
Källmaterialet kommer att göras tillgängligt på Mondo i form av ett kompendium.  
För med information, se seminariebeskrivning i mappen ”Seminarietillfällen” samt 
dokumentet ”Examination” på Mondo.  



 
 
Seminarium 3: Idéhistorisk metod 
11 april 10-12 i sal 328, Konferensrummet 
 
Seminarieledare: Victoria Fareld 
 
Seminariet syftar till att diskutera vad idéhistorisk metod är och kan vara. Vilka metoder 
använder idéhistoriker? Vilka olika metoder finns och vilka är fördelar och nackdelar med 
dem? Vad innebär det t.ex. att kontextualisera? Hur arbetar man konkret med metoder? 
Till detta seminarium ska ni också göra en kortare examinerande skrivuppgift som diskuterar 
de texter som ni har läst, se beskrivning av seminariet i mappen ”Seminarietillfällen” samt 
dokumentet ”Examination” på Mondo. 
 
Litteratur: 
Peter Josephson & Frans Lundgren, Historia som kunskapsform, sid. 51-90 (39 sidor). 
Kristin Asdal & Ingunn Moser, ”Experiments in Context and Contexting”, Science, 
Technology and Human Values, vol 37, nr 4 (2012) (15 sidor). Läggs upp på Mondo. 
Anna Dahlgren, ”Stumma bilder eller talande föremål: Fotoalbumets mediehistoria”, i 
Josephson & Lundgren, Historia i praktiken (10 sidor). 
Leif Runefeldt, ”Att tolka text som man tror man begriper: Vad är en tarvlig människa”, i 
Josephson & Lundgren, Historia i praktiken (10 sidor). 
 
 
Seminarium 4: Idéhistorisk teori: Begrepp och analytiska redskap 
23 april 10-12 i institutionens bibliotek 
 
Seminarieledare: Victoria Fareld 
 
Vad är egentligen teori och vilken betydelse har teori för idéhistorisk forskning? Val av 
teoretiskt perspektiv och tolkningsram erbjuder hinder och möjligheter: det påverkar 
naturligtvis svaren i en undersökning, men det påverkar också vad man frågar efter. Hur? 
Istället för att diskutera teorier som abstrakta enheter eller skolbildningar syftar seminariet till 
att förstå teori som aktivitet: vilka begrepp och analytiska redskap kan vi utvinna ur teori? 
Till detta seminarium ska ni också göra en kortare examinerande skrivuppgift där ni 
diskuterar den litteratur som ni läser till seminariet, se beskrivning av seminariet i mappen 
”Seminarietillfällen” samt dokumentet ”Examination” på Mondo. 
 
Litteratur: 
Kirsti Niskanen, ”Betydelsen av att välja tolkningsram: Karin Kock och ekonomiämnets 
genusordning” (9 sidor). 
Mats Persson, ”Mellan teori och empiri: ’Den nya upplysningen’ och andra historiska 
konstruktionsbegrepp” (11 sidor). 
My Klockar Linder, ”Konsten att definiera sitt studieobjekt: Kulturpolitik då och nu” (10 
sidor). 
Staffan Bergwik, ”Att formulera en fråga som går att besvara: Hur undersöker man känslors 
historia” (8 sidor). 
Samtliga dessa artiklar finns i Josephson & Lundgren, Historia i praktiken. 
 
 



 
 
Seminarium 5: Framställning 
25 april 10-12 i sal 509 
 
Seminarieledare: Victoria Fareld 
 
Detta seminarium behandlar frågor om framställning – om hur man som skribent vänder sig 
till en läsare och kommunicerar ett innehåll. Vi kommer att ta upp frågor om bl a disposition 
och språk och diskutera hur formen påverkar innehållet. 
 
Litteratur: 
Anders Florén & Henrik Ågren, ”Historikerns arbets- och framställningssätt”, i Historiska 
undersökningar: Grunder i historisk teori, metod och framställningssätt (Lund, 2006), s. 107- 
124 (17 sidor). Läggs upp på Mondo. 
Thomas Karlsohn, "Filosofins slut? Medieteori och hermeneutik i tysk debatt", i Lychnos 
2006, s. 233-254 (21 sidor). Läggs upp på Mondo. 
 
 
Seminarium 6: Sammanfattande diskussion 
29 april 10-12 i sal 328, Konferensrummet 
 
Seminarieledare: Victoria Fareld 
 
Vid det avslutande seminariet kommer vi att diskutera en exempeluppsats med kursens 
seminarierubriker som diskussionspunkter. Hur arbetar uppsatsen med frågeställning? Hur ser 
materialet ut och hur relaterar det till frågeställningen? Hur ser metod, begrepp och analytiska 
verktyg ut? Och hur ser framställningen ut. 
 
Litteratur: 
Exempeluppsats. Läggs upp på Mondo.	


