
 

Forskarcirkel, skeptikerspåret - Upplägg och litteraturlistor 2020 

Här nedan hittar du datum, upplägg och litteratur för den forskarcirkel som startades 200214. 
Anmälan är stängd, men en variant av cirkeln kommer senare att läggas upp i kursform på 
www.digiteket.se. Forskarcirkeln är framtagen i samarbete mellan Södertörns Högskola, Centrum 
för praktisk kunskap, Kungliga biblioteket, Digitalt först med användaren i fokus och 
Regionbibliotek Stockholm.


Träff 1, uppstart, Essäskrivande som utforskning 
Tid: 20-02-14, kl. 10.00-12.00, 13.00-15.00. Plats: Hörsalen, Kungliga biblioteket, Humlegården, 
Stockholm


Förberedelse: Alla deltagare ska ha skrivit ett utkast till en gestaltning av en erfarenhet från 
yrkeslivet. Situationen ska på något sätt relatera till digitaliseringens betydelse eller villkor för yrket 
och ditt eget handlande och omdöme ska vara i fokus. Situationen ska vara svårbedömd och 
mångbottnad. Skriv i presens och i jag-form och använd ett erfarenhetsnära språk. Omfånget ska 
vara ungefär en sida. Alla deltagare läser igenom de andras texter.


Litteratur som läses innan seminarietillfället: 
Alsterdal, Lotte (2014). ”Essäskrivande som utforskning”. I: Burman, Anders (red.) Konst och 
lärande: Essäer om estetiska lärprocesser. Huddinge: Södertörn Studies in Higher Education.

Schwarz, Eva (2016).  “Bibliotekariens handlingsfält”. I Schwarz, Eva (red.) Bibliotekariens 
praktiska kunskap: Om kunskap, etik och yrkesrollen. Regionbibliotek Stockholms skriftserie.

Länk till Libris: http://libris.kb.se/

Länk till Swepub: http://swepub.kb.se 

Avhandlingar och uppsatser på Diva-portalen: www.diva-portal.org/   


Träff 2, Praktisk kunskap i bibliotekarieyrket 
Tid: 2020-03-05 Grupp Mellansverige, kl. 10.00-15.00, 2020-03-06 Grupp Södra Sverige, Chef1, 
Chef2, kl. 10.00-15.00 Plats: Södertörns högskola.


Förberedelse: Fortsätt arbeta med din gestaltning med utgångspunkt i diskussionen vid första 
träffen. Börja sedan skriva en reflektion kring situationen med utgångspunkt i forskarcirkelns 
litteratur. Vad är det som står på spel i situationen? Vilka kunskaper krävs av dig i denna situation?  
Texten ska nu vara ca 3 sidor. Läs de andras texter till grupptillfället och anteckna frågor och 
kommentarer.


Litteratur som läses innan gruppen ses: 
Aristoteles (2015). Bok VI ur Nikomachiska etiken (övers. Charlotta Weigelt), i Klassiska texter om 
praktisk kunskap, Södertörn Studies in Practical Knowledge.

Smith, Ali (2015).  Bibliotek, (övers. Niclas Nilsson). Falun: Atlas. Läses i urval.

Under denna träff fortsätter arbetet med litteratur och egna texter.


Träff 3, Digitalt utanförskap och känslor 
Tid: 2020-03-26 Grupp Mellansverige, kl. 10.00-15.00, 2020-03-27 Grupp Södra Sverige, Chef1, 
Chef2, kl. 10.00-15.00. Plats: Träffen sker på distans


Förberedelse: Fortsätt utveckla din reflekterande essä. Tänk särskilt på hur situationen hjälper oss 
att få syn på någon aspekt av digitalisering som begrepp och fenomen i ditt yrke. Texten ska nu 
vara ca 5 sidor. Läs de andras texter till grupptillfället och anteckna frågor och kommentarer.


http://www.digitket.se
http://sh.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:718625&dswid=7912
http://regionbiblioteket.se/wp-content/uploads/2016/09/Bibliotekariens_praktiska_kunskap.pdf
http://regionbiblioteket.se/wp-content/uploads/2016/09/Bibliotekariens_praktiska_kunskap.pdf
http://libris.kb.se
http://swepub.kb.se
http://www.diva-portal.org/


Litteratur som läses innan grupptillfället: 
Gustafsson, Mariana, et al (2019). Digidelcenter i Motala: Lärdomar för ökad digital kompetens, 
Dino rapport, läses i urval.

Nordqvist, Cecilia och Elin Wihlborg. (2019). Digitalt först: Kommuners och professionellas arbete 
för ökad digital inkludering, Dino rapport, läses i urval.

Nussbaum, Martha (2015). Emotioner och mänskliga samhällen (övers. Christian Nilsson), i 
Hjertström Lappalainen, Jonna (red.) Klassiska texter om praktisk kunskap, Huddinge, Södertörn 
Studies in Practical Knowledge


Under denna träff fortsätter arbetet med litteratur och egna texter.


Träff 4, Digitalisering, etik och integritet 
Tid: 2020-04-16 Grupp Mellansverige, kl. 10.00-15.00, 2020-04-17 Grupp Södra Sverige, Chef1, 
Chef2, kl. 10.00-15.00. Plats: Träffen sker på distans


Förberedelse: Fortsätt att skriva på din essä. Arbeta med textens röda tråd och tänk på hur du 
väver samman reflektioner över situationen med reflektioner över litteraturen. Du har möjlighet att 
förutom kurslitteraturen använda dig av egenvald relevant litteratur, vetenskaplig eller skönlitterär. 
Texten ska nu vara ca 8 sidor. Läs de andras texter innan gruppen ses och anteckna frågor och 
kommentarer.


Litteratur som läses innan gruppträffen: 
Henriksen, Jan‐Olav och Arne Johan Vetlesen (2001). Närhetsetik, i Etik i arbete med människor, 
2:a upplagan. Lund: Studentlitteratur.

Turkle, Sherry. (2017). Det offentliga rummet, i Tillbaka till samtalet: Om samtalets kraft i en digital 
tid (övers. Linus Kollberg) Göteborg: Daidalos.


Under denna träff fortsätter arbetet med litteratur och egna texter.


Träff 5 
2020-05-14 Grupp Mellansverige, kl. 10.00-15.00, 2020-05-15 Grupp Södra Sverige, Chef1, 
Chef2, kl. 10.00-15.00. Plats: Södertörns högskola

Förberedelse: Skriv färdigt era essäer. Finputsa språk och formalia. Omfånget ska nu vara 8-10 
sidor.

Dags för slutdiskussion av deltagarnas texter. Alla i gruppen har läst varandras texter. Var och en 
får en text att läsa djupare och opponera på.


http://liu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1341213/FULLTEXT01.pdf
http://liu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1366419/FULLTEXT04.pdf
http://liu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1366419/FULLTEXT04.pdf

