
 
 
Kunskap i rörelse: cirkulering av kunskap och färdigheter under det 
långa 1800-talet 
 
Nätverket för 1800-talsforsknings 11. årskonferens 24.–25.1.2019, Uleåborgs 
universitet 
 
Temat för nätverket för 1800-talsstudiers 11. årskonferens är kunskapscirkulation. 
”Kunskap” hänvisar i det här sammanhanget inte bara till vetenskaplig kunskap 
och lärdom, utan även till såväl muntlig och tyst som folklig och amatörmässig 
kunskap samt olika praktiska kunskaper, dispositioner och färdigheter. Nätverket 
och konferensen är tvärvetenskapliga till sin karaktär: de för samman forskare 
inom historia, språk- och traditionsvetenskaper samt konst-, musik och 
litteraturforskning. Vi inbjuder forskare från dessa och närliggande discipliner att 
undersöka kunskapens många former, roller och funktioner under tiden från den 
franska revolutionen fram till första världskriget. Förslagen på föredrag kan 
exempelvis behandla följande frågor:   
 

• Hur producerades kunskap och på vilket sätt påverkade kunskap individer, 
kollektiv och samhällen; 

• Hur förmedlades kunskap från en plats till en annan, mellan olika grupper 
eller individer och hur förändrades den under den här processen; 

• Vilka former kunde förhållandet mellan teoretiska kunskaper och praktiska 
färdigheter få; 

• Vilken betydelse hade utbildning och praktisk övning i förmedlingen av 
kunskap och färdigheter (inom t.ex. teknik, musik, konst och hantverk); 

• Vem fungerade som förmedlare av kunskap; 
• Vilka begrepp förknippades med kunskap och färdigheter och på vilket sätt 

påverkade begreppen den materiella omgivningen (t.ex. föremål eller 
byggnader); 

• Hur kommersialiserades och såldes kunskap och på vilket sätt begränsades 
eller reglerades spridningen av kunskap; på vilket sätt inhämtades kunskap; 

• På vilket sätt påverkade faktorer så som kön, klass eller etnisk tillhörighet 
individers eller gruppers möjligheter att producera, förmedla eller inneha 
kunskap;     

• Vilket var förhållandet mellan kunskapen och makten; 
• Vilken inverkan har olika metoder (t.ex. digitala metoder, biografiska 

metoder eller genusforskning) och begreppsliga verktyg på forskningen om 
kunskapens rörelser. 

     
Såväl empiriskt som metodologiskt orienterade förslag är välkomna. 
Konferensspråken är engelska, svenska och finska. 



 
De inbjudna talarna är professor (emerita) Carolyn Steedman (Warwick 
universitet), professor Brita Brenna (Oslo universitet) och docent, universitetslektor 
Markku Hokkanen (Uleåborgs universitet). Professor Steedman är en ledande 
forskare inom brittisk 1700- och 1800-talshistoria. Hon har bland annat forskat 
om barndom, tjänstefolk, arbetarklassens vardag, juridisk historia, biografi och 
1800-talets historiografi. Professor Brennas forskning kretsar kring 
kunskapsproduktion samt förhållandet mellan olika föredrags- och 
presentationstekniker och forskning. Hon undervisar även i museologi och 
museiforskning. Docent Hokkanens forskningsområde är den moderna 
kolonialmaktens, det brittiska imperiets, Afrikas och den medicinska vetenskapens 
historia. 
 
Skicka dina kontaktuppgifter samt föredrags- eller sessionsförslag till Tiina 
Kinnunen (tiina.s.kinnunen@oulu.fi) eller Heini Hakosalo 
(heini.hakosalo@oulu.fi) senast 15.9.2018. Förslagen till sessioner bör innehålla en 
kort beskrivning av sessionens tema, deltagarnas (samt eventuell ordförande och 
kommentators) namn och affiliation samt anförandenas rubriker. Förslagen 
utvärderas och beslut om deltagande meddelas senast 15.10.2018. Programmet 
publiceras i november 2018 på nätverket för 1800-talsstudiers hemsidor 
https://www.finlit.fi/fi/tutkimus/tutkimusverkostot/1800-luvun-tutkimuksen-
verkosto#.Wt8dGmcUkmY. Också anmälan till konferensen sker via denna 
adress. 
 
Konferensen arrangeras av Humanistiska fakulteten vid Uleåborgs universitet i 
samarbete med nätverket för 1800-talsstudier och Finska Litteratursällskapet.  
 
Ytterligare upplysningar: 
heini.hakosalo@oulu.fi 
 
Organisationskommittén: Docent, universitetsforskare Heini Hakosalo (Uleåborgs 
universitet, idé- och lärdomshistoria), professor Tiina Kinnunen (Uleåborgs 
universitet, historia), FD, forskare Hanna-Leena Nissilä (Uleåborgs universitet, 
litteraturforskning), FD, forskardoktor Matti La Mela (Aalto-universitet, digital 
humanvetenskap), FD Mervi Löfgren (Lapplands universitet, kulturhistoria), FD, 
projektchef Ilona Pikkanen (Finska litteratursällskapet, historia), FD, forskardoktor 
Pasi Saarimäki (Jyväskylä universitet, historia). 
 
 


