
 

 

CALL FOR PAPERS - ARBETSGRUPPER OCH FÖREDRAG 

  

KULTURVETENSKAPLIG KUNSKAP I EN FÖRÄNDERLIG VÄRLD - FORSKNING, 

UNDERVISNING, SAMVERKAN 

XI Etnologidagarna 26.–27.3.2020 Jyväskylä 

  

Vad är den kulturvetenskapliga kunskapens plats och framtid i en föränderlig värld? Under de XI 

Etnologidagarna diskuterar vi hur etnologisk kunskap lärs ut, tillämpas och används samt forskningens 

samhälleliga påverkan. 

  

När etnologi allt mer ofta ingår som en del i bredare utbildningsprogram och -helheter, är det viktigt 

att diskutera hur kulturvetenskapliga epistemologiska utgångspunkter, synvinklar och metoder 

används och utvecklas i föränderliga omgivningar. Vi bjuder in forskare och lärare i etnologi och 

närliggande kulturvetenskapliga ämnen, samt kulturvetare som är verksamma inom företag, 

medborgarorganisationer och museer till diskussion kring detta. Förutom traditionella arbetsgrupper 

erbjuder vi en möjlighet till mångdisciplinära, praktiskt orienterade arbetsgrupper. 

 

Keynotetalare är professor Sarah Pink (Monash University, Australia), docent Robert Willim (Lunds 

universitet) samt Head of Community Engagement, PhD, Minna Ruohonen (University College 

London) och Sanna Vierimaa (Jyväkylä universitet). 

  

Arbetsgrupperna och föredragen kan vara på finska, svenska eller engelska. Vi uppmuntrar också till 

mer praktiskt och experimentellt orienterade arbetsgrupper. Teman kan vara frågor som rör 

undervisning, forskning eller tillämpning, experimentella metoder inom undervisning och forskning, 

eller överhuvudtaget hur kulturvetenskaplig kunskap tillämpas och hur undervisning och forskning 

organiseras och utformas i en föränderlig värld. Föredragen kan t ex svara på frågor som: Hur borde 



man ”fostra” till kulturvetenskaplig expertis? Vilken roll har nationellt och internationellt samarbete 

inom etnologi? Hurdana utmaningar kan uppstå i forskningsprojekt som genomförs i samarbete med 

den offentliga eller tredje sektorn? Vilka metodologiska förändringar samt förändringar i förmedling 

av forskningsresultat pågår? 

  

Skicka förslag på arbetsgrupper eller enskilda abstracts för presentationer (max. 250 ord) senast 

söndag 17.11.2019 till adressen ethnologydays2020@gmail.com. Meddelande om godkända förslag 

fås senast 15.12.2019. 

  

XI Etnologidagarna arrangeras av Finlands etnologförening Ethnos rf. i samarbete med Jyväskylä 

universitets utbildningsprogram “Kulturer och samhällen i en föränderlig värld” (“Kulttuurit ja 

yhteisöt muuttuvassa maailmassa” - KUMU). Ytterligare information fås från 

ethnologyays2020.wordpress.com, ethnologydays2020@gmail.com eller Ethnos rf:s ordförande Pilvi 

Hämeenaho, pilvi.hameenaho@jyu.fi 


