
Schema delkurs 2, HEKK03 ht-18: 
 
Lokaler: Alla tillfällen i Johannesburg utom Exkursion till bibliotekets samlingar 11/10, samt 
Sökteknik 12/10. 
 
Kursen följer tre huvudspår. Det första spåret innebär att studenterna aktivt börjar formulera 
sina uppsatstankar och -idéer, dels fortsätter presentationen av forskningsmetoder/-metodik. 
Under denna delkurs sker det främst i form av presentation av metoder som studenterna sedan 
själva kan fördjupa sig i om de finner dem intressanta. 
 
Det tredje spåret är föreläsningsserien ”Så forskar jag” där kollegor vid institutionen 
presenterar sina forskningsfält, metodval, prövningar, lösningar osv. Denna serie fortlöper in i 
tredje delkursen. 
 
___________________________________________________________________________ 
 
v. 40 
3/10: 10-12, Introduktion: uppgifter under kursen, examinationsuppgifter. (TIPS: Börja 
skriva direkt.)  
Föreläsning: Uppsatsen som hantverk och grundläggande regler (plagiarism). (EF, SHS) 
Litteratur: Dokument om uppsatsskrivande på L@L. Antiplagiatguiden, finns på L@L. 
 
5/10: 13-15, Seminarium uppsatsidéer (EF, SHS) ”Uppsatsmallen” presenteras. Den ska vi 
använda i dk3, ni får gärna börja fylla i den redan nu.  
Uppgift presenteras: Hitta en vetenskaplig diskussion kring en metod som presenterats 
under denna eller föregående delkurs. Litteratur kring detta är ca 100 sidor. Redovisas som 
del av hemtentamen i slutet av delkursen. 
 
___________________________________________________________________________ 
 
v. 41 
8/10: 13-15, Vetenskap är enkelt—verkligheten är komplex: Varför skriver man c-
uppsats? Den vetenskapliga metoden och uppsatsens delar. (AR) 
Litteratur: Creswell, John W. och J. David Creswell 2018. Research Design. Qualitative, 
Quantitative, and Mixed Methods Approaches. Femte upplagan. Sage Publications. 275 sidor.  
 
10/10: 11-13, Working with historical sources/archival sources. (KB). This lecture will be 
held in english. 
Litteratur: Craggs, Ruth. “Historical and Archival Research.” In Key Methods in Geography. 
3d ed. Edited by Nicholas Clifford, Meghan Cope, Thomas Gillespie, and Shaun French, 111-
128. London: SAGE, 2016.  
 
10/10: 14-16, Så forskar jag – Thomas Malm 
 
11/10: 10-12, Excursion to library collection and archive. (KB) 
 
12/10: 10-12, Workshop i tillämpbar sökteknik. (EF) Sambibs datorsal i källaren på 
Sambib. 
 



 
v. 42 
15/10: 10-12, Så forskar jag– Sarah Kollnig. Maktrelationer i fält.  This lecture will be held 
in english. 
Frivillig litteratur: The Vulnerable Observer av Ruth Behar. 
 

17/10: 10-12, Coding in NVIVO for qualitative data (LD). This lecture will be held in 
english. 
Verktyg: För att bäst följa med i föreläsningen bör alla studenter ha installerat NVIVO på 
sina datorer FÖRE föreläsningen (har du ingen laptop kan du sitta tillsammans med någon 
som har det under föreläsningen).  
Programmet Nvivo som används för textanalys är gratis för studenter på Lunds universitet. 
Vänd dig till Servicedesk för att få tillgång till programmet. 
E-post: servicedesk@lu.se 
 
19/10: 10-12, Uppföljning uppsatsiséerna och det material ni sökt fram under workshopen 
(EF, SHS) 
 
 
v.43 
23/10: 10-12, Så forskar jag - Siri Kjellberg. This lecture will be held in english. 
 
25/10: 13-15, Att räkna ojämnt ekologiskt utbyte. (AH) 
Litteratur: Hornborg, Alf 2005. Footprints in the cotton fields: The Industrial Revolution as 
time–space appropriation and environmental load displacement. Tillgänglig via L@L. 
13 s.  
 
 
v. 44 
30/10: 10-12, Så forskar jag – Katherine Burlingame. This lecture will be held in english. 
Litteratur: Elwood, S. (2010) ‘Mixed methods: Thinking, doing, and asking in multiple 
ways’, in DeLyser, D. et al. (eds) The SAGE Handbook of Qualitative Geography. London: 
Sage, pp. 94–114.  

Davis, D. K. (2011) ‘Reading Landscapes and Telling Stories: Geography, the humanities, 
and environmental history’, in Daniels, S. et al. (eds) Envisioning Landscapes, Making 
Worlds: Geography and the Humanities. New York: Routledge, pp. 170–176.  

 
2/11: 8-17, Diskussion om examinationstexten tillsammans med en kritisk vän. Avsätt hela 
dagen för examinationsarbete. 
Uppgift: Ta med en kopia av din text på morgonen. Under dagen läser ni en av era 
kurskamraters texter som kritisk vän, denne läser er. Ni för sedan en positiv diskussion om 
hur texten kan stärkas. 
 
4/11: 23.55 Inlämning examination L@L. 
 
 



 
Medverkande vid kursen: 
 
Kursansvarig 
SHS: Sanna Händén-Svensson, doktorand HEK 
Sanna.handen-svensson@hek.lu.se 
 
Bibliotekarie  
EF: Ellen Fall, Samhällsvetenskapliga biblioteket 
Ellen.fall@sambib.lu.se 
 
Undervisande lärare 
Alf Hornborg, professor humanekologi 
AR: Andreas Roos, doktorand HEK 
KB: Katherine Burlingame, doktorand KEG 
LD: Lucinda David, doktorand KEG/CIRCLE 
 
Så forskar jag – denna delkurs 
Thomas Malm 
Sarah Kollnig 
Siri Kjellberg 
Katherine Burlingame 


