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LITTERATURVETENSKAPLIGA INSTITUTIONEN, UPPSALA UNIVERSITET 

 

Att lära (av) litteraturhistorien: teori och praktik i 

undervisningen 
 
Ämneskonferensen med fokus på undervisning i Uppsala 2019 tar sig an det som länge var den 

självklara kärnan i ämnet: litteraturhistoria. I dag konkurrerar undervisningen om äldre litteratur med 

många andra litteraturvetenskapliga områden, och det har under de senare decennierna skett en 

förskjutning i innehållet i kurser på olika nivåer, där undervisning om litteraturhistorien minskat. Men 

i alla våra utbildningar undervisar vi fortfarande – och kanske till övervägande del – om litteratur-

historia. Vi vill med denna konferens diskutera frågan om det historiska i ämnet och hur vi kan 

utforma undervisningen om äldre litteratur. På vilka grunder bygger vi våra litteraturhistoriska kurser? 

Hur kan vi utforma dem på ett pedagogiskt intressant sätt? Och hur kan vi utveckla och fördjupa den 

historiska undervisningen med samhälleliga perspektiv och teoretiska frågor? 

Litteraturhistorien i undervisningen erbjuder såväl teoretiska som praktiska möjligheter och utman-

ingar: Hur gamla och nya teoretiska perspektiv samt nya forskningsinriktningar ska kunna förändra 

kursupplägg, litteraturlistor och undervisning. Huruvida vi lägger upp våra kurser kronologiskt eller på 

annat sätt. Hur vi använder översiktsverk och historiska handböcker i utbildningen är en annan fråga, 

liksom hur vi hanterar frågor om kanon eller motsättningen mellan den västerländska litteratur-

historien och världslitteraturen. Kan litteraturhistorieundervisningen på något sätt bidra till att uppfylla 

mål om etik, global rättvisa och hållbar utveckling i utbildningen? Hur utnyttjar vi vidare digitala mil-

jöer för att åskådliggöra det historiska materialet, och hur väcker vi studenternas intresse för detta? 

 

Inbjudna föreläsare: 

Peter Josephsson, Thomas Götselius, Gunilla Hermansson 

Sam Holmqvist, Daniel Möller 
 

Vi efterfrågar förslag på 20 minuters presentationer som på olika sätt knyter an till dessa fråge-

ställningar och berör följande eller angränsande områden: 

 

• Den teoretiskt genomlysta litteraturhistorieundervisningen 

• Den nödvändiga handboken? 

• Intersektionella perspektiv på kanon och (världs)litteraturhistoria  

• Den litteraturhistoriska didaktiken 

 

Deadline 31 januari 2019. Abstract på svenska/engelska (300–400 ord) skickas till: 

jon.viklund@littvet.uu.se. Information om anmälan, middag och boende kommer att publiceras på 

hemsidan: http://www.littvet.uu.se/amneskonferens-2019 

 

Konferenskommitté: AnnaCarin Billing; Jules Kielmann; Ola Nordenfors (Studierektor master); Jon 

Viklund (Studierektor grundutbildningen) 
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