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Årsberättelse för Nationella forskarskolan i historiska 

studier verksamhetsåret 2018-2019 

 

Administration 

Ledningsgrupp 

Forskarskolans ledningsgrupp har haft följande sammansättning 

under läsåret: 

Verksamhetsansvarig var Hanne Sanders (30 %). Administratör var 

Barbro Bergner (50 %, från och med 1 februari 60 %). Bitr. 

studierektor var Maria Småberg (35 %). Utbildningskoordinatorer 

var Kajsa Brilkman (50 %, från och med 1 februari 25 %) och 

Cecilia Riving (55 %). Studierektor var Ulf Zander.  

Samarbetsråd 

Ledamöter från samarbetshögskolorna var Hanne Sanders 

(verksamhetsansvarig), Ulf Zander (studierektor), Wiebke Kolbe och 

Yvonne Maria Werner från Lunds universitet (Johan Östling och 

Svante Norrhem har varit ersättare), Maria Sjöberg och Christer 

Ahlberger från Göteborgs universitet (Göran Malmstedt och Lars 

Hermanson har varit ersättare), Ulla Rosén från Linnéuniversitetet 

fram till 1 april, därefter Stefan Eklöf Amirell (Hans Hägerdal har 

varit ersättare), Martin Wottle (HT 2018) och Christopher Collstedt 

(VT 2019) från Södertörns högskola (Norbert Götz har varit 

ersättare), Johan Lundin från Malmö universitet (Stefan Nyzell har 

varit ersättare).  

Doktorandrepresentanter var Julia Håkansson, Malmö 

universitetet; Martina Böök, Linnéuniversitetet; Ida Jansson, 

Lunds universitet; Johanna Thorelli fram till den 1 april och 

därefter Pavol Jakubec, Göteborgs universitet samt Josefin 
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Hägglund fram till den 1 januari och därefter Jenny Gustafsson, 

Södertörns högskola. 

Från ledningsgruppen har även Maria Småberg, Kajsa Brilkman, 

och Cecilia Riving deltagit i samarbetsrådets möten. 

Under hösten 2018 samlades samarbetsrådet till ett möte den 19 

september i anslutning till höstinternatet på Bäckaskog Slott och 

den 14 november på Historiska institutionen i Lund. Under våren 

2019 samlades samarbetsrådet till ett möte i anslutning till PM-

internatet i Höör den 23 januari samt den 17 maj på Historiska 

institutionen i Lund. 

Dialogmöten 

Varje termin arrangerar forskarskolan dialogmöten för att förbättra 

kommunikationen med doktorandkollektivet och med 

samarbetsparterna vid HT-fakulteten i Lund. Dialogmöten hölls 

med doktoranderna den 13 november och 16 maj och med 

samarbetsparterna vid HT-fakulteterna den 26 november och 28 

maj. Under mötena informerade ledningsgruppen om det pågående 

arbetet och om planerna för framtiden. Doktoranderna och 

samarbetsparterna framförde frågor och idéer och diskuterade 

framtiden. 

 

Doktorander 

Vid läsårets början hade forskarskolan 27 aktiva (15 kvinnor och 

12 män) doktorander finansierade av forskarskolan. Av dessa var 

15 (8 kvinnor och 7 män) placerade vid Lunds universitet, 2 (varav 

1 kvinna och 1 man) vid Malmö universitet, 5 (varav 3 kvinnor och 

2 män) vid Göteborgs universitet, 3 (varav 2 kvinnor och 1 man) 

vid Linnéuniversitetet, samt 2 (varav 1 kvinna och 1 man) vid 

Södertörns högskola. Det antogs inga nya doktoranderna med 

finansiering från forskarskolan HT 2018. 

Fakultetsanställda doktorander inom forskarskolesamarbetet 

erbjöds möjlighet att delta i forskarskolans verksamhet. Totalt 5 

(varav 0 kvinnor och 5 män) fakultetsanställda doktorander kom 

på så sätt att utgöra gruppen nyantagna doktorander HT 2018. 

Räknas de inom forskarskolan deltagande fakultetsanställda 

doktoranderna på respektive lärosäte in erbjöd forskarskolan 
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under verksamhetsåret 2018-2019 aktiviteter för sammanlagt 81 

doktorander. 

Sedan vårterminen 2012 finansieras biträdande handledare för 

doktorander anställda av forskarskolan i de fall dessa inte kommer 

från doktorandens egen institution. Under det aktuella läsåret 

finansierade forskarskolan 28 biträdande handledare. I fyra fall 

har en extra biträdande handledare anlitats (varav 1 i Malmö, 2 i 

Göteborg och 1 i Växjö) och i tre fall har biträdande handledare 

hämtats från hemmainstitutionen (varav 1 i Lund, 1 i Göteborg och 

1 i Växjö). De bekostats då av respektive institution. 

 

Kursutbud 

För doktorander i forskarskolans verksamhet är deltagande i 

kurserna Historisk teori (7,5 hp) och Historiska problem (7,5 hp) en 

förutsättning för att räknas som en aktiv deltagare i samarbetet. 

Historiska problem, 7,5 hp. 

Under höstterminen 2018 anordnande forskarskolan kursen 

Historiska problem (7,5 hp) för nyantagna doktorander inom 

forskarskolesamarbetet. Kursen syftade till att ge kunskap om 

vilka aktuella frågor som ställs i historisk forskning. Kursen utgick 

från pågående forskning vid respektive lärosäte inom 

forskarskolesamarbetet. Kursdeltagarna besökte under loppet av 

kursen dessa lärosäten och deltog i där anordnade seminarier och 

föreläsningar. Kursen har för avsikt att också spegla breddningen 

av FS och några av de nya ämnena representerades i föreläsningar 

och seminarier. I Göteborg hölls föreläsningar och seminarier på 

tema medeltiden, känslornas historia samt antikens kultur och 

samhällsliv. I Lund presenterades tidigmodern historia och 

bokhistoria. I Malmö diskuterades historiedidaktik och etnologi. I 

Växjö presenterades muntlig historia och postkolonialism. På 

Södertörn var modern historia, minnespolitik och idéhistoria i 

fokus. Sammanlagt deltog 5 doktorander i kursen. Hanne Sanders 

var kursansvarig. Lärare från samarbetshögskolorna undervisade. 

Historisk teori, 7,5 hp. 

Under vårterminen 2019 erbjöd forskarskolan Historisk Teori (7,5 

hp). Kursen syftade till att kursdeltagarna dels skulle utöka sina 
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historieteoretiska kunskaper och fördjupa sin analytiska reflexion 

över det egna avhandlingsarbetet, dels skulle höja sin generella 

forskningskompetens och historievetenskapliga allmänbildning. 

Sammanlagt 13 doktorander deltog varav  7 från 

forskarskolesamarbetet, 2 från litteraturvetenskap vid Lunds 

universitet, 2 från historia vid Örebro universitet, 1 från historia 

vid Karlstads universitet och 1 från historia vid Umeå universitet. 

Forskarskolan tog ut en kursavgift om 6 000 kr för doktoranderna 

från universiteten utanför forskarskolesamarbetet (Örebro, 

Karlstad och Umeå). Lärare på kursen var Svante Norrhem (Lunds 

universitet) och Helena Bergman (Södertörns högskola). 

Under läsåret gavs inga valbara kurser. 

 

Introduktion, internat, temadagar och workshops 

Den 10 september 2018 arrangerades en introduktionsdag i 

Lund för de nyantagna doktoranderna inom 

forskarskolesamarbetet. Sammanlagt 6 doktorander och 1 

licentiand presenterade under dagen kortfattat sin avhandlingsidé. 

Huvudhandledarna var också inbjudna. Doktoranderna Emma 

Severinsson och Jimmy Jönsson berättade om doktorandlivet. 

Totalt var 22 personer närvarande under hela eller delar av dagen. 

1 doktorand och 1 licentiand valde därefter att inte fullfölja 

introduktionsåret. 

Forskarskolan arrangerar två internat varje läsår. Ett höstinternat 

i september och ett PM-internat i januari där de under 

höstterminen nyantagna doktoranderna presenterar avhandlings-

PM. 

Höstinternatet ägde rum den 19-21 september 2018 på 

Bäckaskog Slott. Sammanlagt presenterade 9 doktorander texter. 

Temat för internatet var internationalisering och internationell 

publicering. Doktoranderna presenterade papper på engelska 

utifrån att de skulle skriva för en tänkt internationell läsekrets. 

Alla textdeltagare erbjöds av den anledningen möjlighet till 

språkgranskning. Särskilt inbjudna internationella gäster var: 

David Clayton (University of York), Mark Roodhouse (University of 

York) och Silvia Serena Tschopp (Universität Augsburg). Gästerna 

kommenterade texterna och deltog i en paneldiskussion som 
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handlade om internationell publicering. Därutöver höll Mark 

Roodhouse och David Clayton föredrag om sin forskning. Det hölls 

även doktorandmöte och handledarmöte. Sammantaget deltog 40 

personer under hela eller delar av internatet. 

PM-internatet ägde rum 23 – 25 januari 2019 på Stiftsgården 

Åkersberg i Höör där 5 nyantagna doktorander presenterade sina 

avhandlings-PM. Två teman med inbjudna gäster 

uppmärksammades under varsin halvdag. Det första 

var ”Perspektiv på livet som doktorand” där David Larsson 

Heidenblad berättade om Finish-on-Time-metoden, Anne Link och 

Louise Bayard Burfield talade om stresshantering och Aleksandra 

Popovic tog upp doktoranders arbetssituation. Det andra temat 

var ”Att göra en vetenskaplig poster” där Aprile Clark höll i en 

posterutbildning.  Därutöver hölls doktorandmöte och 

handledarmöte samt ett informationsmöte om teorikursen. 

Sammantaget deltog 48 personer under hela eller delar av 

internatet. 

Under vårterminen 2019 arrangerade forskarskolan en temadag. 

Den 13 mars gav historikern Levke Harders, Universität Bilefeld, 

tutorials på temat ”Transnationell historia och migration” för två 

doktorander. I samband med temadagen höll hon även den 12 

mars en presentation på det Högre seminariet vid Historiska 

institutionen i Lund med titeln On the move. Mobilities in the 

Danish-German Borderlands during the 19th Century. Därutöver var 

hon gästforskare vid Historiska institutionen i Lund under två 

veckor. 

Forskarskolan arrangerade inga workshops under läsåret. 

 

Nätverksarbete och internationalisering  

Forskarskolan arrangerade flera nätverksskapande aktiviteter 

nationellt och internationellt: 

Skrivbordsbyten 

Forskarskolans skrivbordsutbyte innebär att de deltagande 

doktoranderna får möjlighet att vistas två veckor på en historisk 

institution vid ett annat lärosäte och på så vis bredda sig utanför 

forskarskolesamarbetet. Utbytet bygger på att doktorander byter 
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skrivbord med varandra, vilket innebär att de under vistelsen 

använder en annan doktorands skrivbord och på så sätt kommer 

in i doktorandmiljön på institutionen.  

Våren 2019 ägde det nationella och nordiska skrivbordsbytet rum 

mellan den 4-15 mars med totalt 16 deltagande från Lunds 

universitet (1 deltagare), Göteborgs universitet (3 deltagare), Malmö 

universitet (1 deltagare), Stockholms universitet (2 deltagare) 

Uppsala universitet (2 deltagare), SLU (1 deltagare), Linköpings 

universitet (1 deltagare), Karlstad universitet (1 deltagare), 

Köpenhamns universitet (1 deltagare), Oslo universitet (1 

deltagare), Åbo Akademi (1 deltagare), Islands universitet (1 

deltagare). Doktoranderna gästade Lunds universitet, Malmö 

universitet, Göteborgs universitet, Stockholms universitet, Uppsala 

universitet, SLU, Umeå universitet, Oslo universitet, Åbo akademi 

och Köpenhamns universitet. Från forskarskolesamarbetet deltog 

Paul Borenberg, Mirko Harmel och Anna Locke från Göteborgs 

universitet, Ida Jansson från Lunds universitet och Julia 

Håkansson från Malmö universitet. 

Forskarskolan arrangerade även ett skrivbordsbyte med University 

of York och Universität Bielefeld som ett led i vår internationella 

satsning. Mellan den 5-16 november vistades 

forskarskoledoktoranden Paul Borenberg (Göteborgs universitet) 

vid University of York. Bielefelddoktoranden Simon 

Fuechtenschnieder besökte också York och Bielefeldoktoranderna 

Stefanie Haupt och Johanna Paul liksom Yorkdoktoranden Joshua 

Ravenhill gästade Lund. 

Doktorandkonferens 

I samarbetsavtalet mellan forskarskolan och University of York och 

Universität Bielefeld ingår även att en av de tre miljöerna 

arrangerar en doktorandkonferens en gång om året. Detta 

verksamhetsår ägde konferensen rum den 11-13 juni i Bielefeld. 

Syftet med konferensen var att skapa möten mellan doktoranderna 

samt att ge dem en vana i att presentera sina avhandlingsprojekt 

muntligt och kortfattat i ett internationellt sammanhang. 2 

doktorander deltog från Lunds universitet, 3 från Malmö 

universitet och 1 från Södertörns högskola samt 9 doktorander 

från University of York och 5 doktorander från Universität 

Bielefeld. Därtill medverkade 4 seniora från Lunds universitet, 4 
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seniora från Universität Bielefeld och 2 seniora från University of 

York. 

Doktoranderna presenterade sin forskning i fem sessioner.  I ett 

panelsamtal om internationell publicering deltog Hanne Sanders 

(Lunds universitet), Chris Renwick (University of York) och Martina 

Kessel (Universität Bielefeld). På programmet fanns även tre 

workshops att välja mellan: ”Digital Humanities, ledd av Silke 

Schwand; ”Interdisciplinarity in History of the Human Sciences 

Research”, ledd av Chris Renwick (University of York) 

och ”Entanglement and Circulation of Ideas”, ledd av Kajsa 

Brilkman (Lunds universitet). Därutöver fanns tid för en exkursion. 

Mobilitetsstipendium 

Forskarskolans mobilitetsstipendier har syftet att ge stipendiaterna 

en möjlighet att för en tid omfattande minst en månad vistas vid 

ett utrikes lärosäte vilket har en forskningsmiljö som kan främja 

doktorandernas pågående avhandlingsarbete. Hösten 2018 

utlystes tre mobilitetsstipendier för att användas under 2019. 

Sammanlagt lämnades 2 ansökningar in, men 1 drogs tillbaka.  

Kvarvarande ansökan tilldelades medel: 

 Jagger Andersen Kirkeby (Lunds universitet): Department of 

History, Classics and Archaeology, Birkbeck College, 

University of London. 

Språkgranskning 

Forskarskolan bekostar språkgranskning av alla deltagande 

doktoranders texter i samband med de internationella internaten. 

Forskarskolan erbjuder därutöver möjlighet till ytterligare 

språkgranskning av artiklar i syfte att publicera dessa 

internationellt. Forskarskolan ger även doktorander finansierade 

av forskarskolan bidrag till språkgranskning av doktorsavhandling 

som skrivs på annat språk än modersmålet. Under läsåret 

2018/19 beviljades 6 doktorander språkgranskning: 4 i samband 

med det internationella internatet, 1 för språkgranskning av 

avhandling och 1 för språkgranskning av artikel för publicering i 

internationell tidskrift. 
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Disputationer 

Under verksamhetsåret har 3 forskarskolefinansierade 

doktorander disputerat. Detta betyder att forskarskolan hittills har 

haft 57 disputationer. 

 Emma Severinsson (Lunds universitet, historia): Moderna 
kvinnor. Modernitet, femininitet och svenskhet i svensk 
veckopress 1920-1933. Opponent: Orsi Husz (Uppsala 

universitet). 26 oktober, 2018. 
 

 Katarzyna Herd (Lunds universitet, etnologi): "We Can Make 
New History Here": Rituals of Producing History in Swedish 
Football Clubs. Opponent: Birgitta Svensson (Kungliga 
Vitterhetsakademien). 16 november, 2018. 

 

 Martin Andersson (Södertörns högskola, historia): Migration i 
1600-talets Sverige: Älvsborgs lösen 1613–1618. Opponent: 

Patrick Svensson (Lunds universitet). 14 december, 2018. 
 

Därtill har 5 fakultetsfinansierade doktorander som varit aktiva 
inom forskarskolan disputerat. 

 Frida Wikström (Göteborgs universitet, historia): Att skriva 
sig ut - nya terapeutiska miljöer och tvångsvårdade patienters 
subjektsformering 1967-1992. Opponent: Johan Edman, 

Stockholms Universitet. 26 oktober, 2018. 
 

 Helén Persson (Lunds universitet, historia): Historia i 
futurum. Progression i historia i styrdokument och läroböcker 
1919-2012. Opponent: Bengt Kristensson Uggla,  Åbo 
Akademi. 1 november, 2018. 

 

 Lars Hansson (Göteborgs universitet, historia): Vid gränsen - 
Mottagningen av flyktingar från Norge 1940-1945. Opponent: 
Marianne Norrland Soleim, Norges arktiske universitet. 18 

januari, 2019. 
 

 Joel Rudnert (Malmö universitet, historia): Bland stenyxor 
och tv-spel: Om barn, historisk tid och när unga blir delaktiga i 
historiekulturen. Opponent: Johan Samuelsson, Karlstads 
universitet. 22 februari, 2019. 
 

 Jimmy Jönsson (Lunds universitet, idé och lärdomshistoria): 
Den biologiska vändningen: Biologi och skogsvård, 1900-
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1940. Opponent: Erland Mårald, Umeå universitet. 15 mars, 
2019. 

 

 

Kommunikation 

Under läsåret har forskarskolans ledningsgrupp arbetat med att ta 

fram en ny form av digitalt nyhetsbrev och med att omarbeta 

hemsidan. Därtill har det skapats digitala blanketter och lathundar 

för ansökningar och rapporter som nu finns på hemsidan. 

Ledningsgruppen sammanställer även en lista över doktorandernas 

aktivitet inom forskarskolan som sedan skickas till respektive 

lärosäte. 

 

Arbetsutskott för nytt samarbetsavtal 

Under vårterminen tillsattes ett arbetsutskott med en representant 

från varje lärosäte samt en doktorandrepresentant för att delta i 

processen med att förhandla fram ett nytt samarbetsavtal för 

2019-2022. Göran Malmstedt (Göteborgs universitet), Johan 

Lundin (Malmö universitet), Stefan Nyzell (Malmö universitet), 

Hans Hägerdal (Linnéuniversitetet), Christopher Collstedt 

(Södertörns högskola via Skype) samt Pavol Jakubec (doktorand 

Göteborgs universitet) deltog i ett möte med ledningsgruppen i 

Lund den 11 mars. Arbetsutskottets uppgift var att diskutera hur 

forskarskolesamarbetet kan fungera i framtiden då forskarskolan 

inte längre kan finansiera doktorander vid andra lärosäten.   

 

Förmedling av erfarenheter 

Hanne Sanders deltog i den internationella 

forskarsutbildningskonferensen Postgraduate Supervision 

Conference 26-29 mars 2019 vid Spier Estate, Stellenbosch i 

Sydafrika. Här höll hon en presentation om forskarskolans 

arbetssätt med titeln ”Graduate Schools. A Way to Support Post 

Graduate Studies in Humanities”. 

 



10 
 

Det har under vårterminen 2019 bildats ett nätverk för 

forskarskolor vid Lunds universitet. Nätverket träffas cirka två 

gånger per termin för att utbyta erfarenheter och hitta möjligheter 

för samarbeten. Maria Småberg håller i kontakten med nätverkets 

koordinator Ylva van Meeningen. 

 

 


