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Årsberättelse för forskarskolan i historia läsåret 2006 – 2007
  
 
Under verksamhetsåret har tolv nya doktorander välkomnats till forskarskolan. Två av de forskar-
studerande har försvarat sina licentiatuppsatser, och kursgivningen har varit relativt intensiv. 

Styrelse och administration 
Styrelsen har under läsåret haft följande sammansättning: Ordinarie ledamöter: Klas-Göran 
Karlsson, Lars Berggren, Hanne Sanders och Eva-Helen Ulvros från Lund, Lars Olsson från 
Växjö, Mats Greiff från Malmö och Kjell Östberg från Södertörn. Suppleanter: Kristian Gerner 
från Lund, Gunlög Fur från Växjö, Monika Edgren från Malmö och Christine Bladh från Söder-
törn. Följande personer har varit representanter för doktoranderna: Ordinarie: Rasmus Fleischer, 
Cecilia Riving till 25 januari 2007, Louise Sebro från 25 januari 2007. Suppleanter: Vanja Lozic 
och Jesper Johansson till 4 januari 2007, Fredrik Håkansson från 4 januari 2007.   
 
Under läsåret sammanträdde styrelsen den 4/9, 9/11, 1/2, 2/4 och 11/6. 
 
Forskarskolans ledningsgrupp har bestått av Klas-Göran Karlsson (ordf), Lars Berggren (studie-
rektor), Johan Dietsch (utbildningskoordinator) och Barbro Bergner (sekreterare i styrelsen och 
ansvarig för gästföreläsarverksamheten). Forskarskolan bekostar också delar av ekonomihand-
läggaren Evelin Stetters och datoransvarige Kenneth Johanssons löner. 

Doktorander 
Vid läsårets början hade forskarskolan 41 doktorander (20 kvinnor och 21 män) och en licentiand. 
Av dessa antogs åtta under år 2001, sju år 2002, elva år 2003, fyra år 2005 och tolv år 2006. Vid 
början av läsåret var sexton placerade i Lund, tolv på Södertörn, nio i Malmö (varav en licentiand) 
och fem i Växjö. Flera doktorander har haft annan tjänstgöring i sina anställningar (huvudsakligen 
undervisning). Dessutom har barnledighet och sjukskrivning gjort att doktorandernas registrering 
inte varit den maximalt tänkbara. Studiestödet har gått ut för sex av doktoranderna. 
 
Vid läsårets slut var antalet doktorander fortfarande 41, eftersom vi inte haft någon disputation 
under året. Licentianden har försvarat sin licentiatuppsats och avslutat sina studier i forskarskolan.  
 
Individuella studieplaner har upprättats för samtliga doktorander.  

Kursutbudet läsåret 2006 – 2007 
Läsåret har kännetecknats av en relativt intensiv kursverksamhet. Under de första veckorna på 
höstterminen gavs en ny introduktionskurs för de nya doktoranderna. Syftet var att skola in 
doktoranderna i historiestudierna och göra dem bekanta med forskningsmiljöerna i forskarskolan. 
Deltagare var Åsa Bengtsson, Pål Brunnström, Christina Douglas, Rasmus Fleischer, Fredrik 
Håkansson, Carolina Jonsson, Anna Nilsson, Magnus Olsson, Mikael Pettersson, Anna Rosengren, 
Matilda Svensson och Andreas Tullberg. Kursledare var Lars Berggren.  
 
Kursen Den internationella arbetarrörelsens historia gavs under hösten med sju deltagare, varav 
tre från forskarskolan: Pål Brunnström, Fredrik Håkansson och Carolina Jonsson. I kursen ingick 
bland annat ett internat i Amsterdam med besök och arbete på International Institute of Social 
History. Lärare på kursen var Mats Greiff, Lars Olsson och Ylva Waldemarson. Två professorer i 
Amsterdam, Marcel van der Linden och Lex Herma van Voss, undervisade också på kursen. 
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Under höst- och vårterminerna gavs också de nya integrerade teori- och metodkurserna. 
Teorikursen hade tretton deltagare, varav följande tolv från forskarskolan: Anna Bengtsson, Åsa 
Bengtsson, Pål Brunnström, Fredrik Håkansson, Carolina Jonsson, Vanja Lozic, Anna Nilsson, 
Magnus Olsson, Mikael Pettersson, Anna Rosengren, Matilda Svensson och Andreas Tullberg.  
I metodkursen deltog femton doktorander, varav följande fjorton från forskarskolan: Anna 
Bengtsson, Åsa Bengtsson, Pål Brunnström, Malin Gregersen, Fredrik Håkansson, Carolina 
Jonsson, Vanja Lozic, Anna Nilsson, Magnus Olsson, Mikael Pettersson, Johanna Ringarp, Anna 
Rosengren, Matilda Svensson och Andreas Tullberg. Lärare för teori- och metodkurserna var Lars 
Berggren, Monika Edgren och Ulla Rosén. 
 
Under vårterminen gavs kursen Från stormakt till bondesamhälle och tillbaka? Svensk tidig-
modern forskning då, nu och imorgon med Harald Gustafsson som lärare. I kursen deltog fem 
doktorander, varav följande från forskarskolan: Magnus Olofsson, Magnus Olsson, Mikael 
Pettersson och Louise Sebro. 

Internat 
Forskarskolan samlar doktorander och handledare till seminarieinternat för diskussion av 
doktorandernas avhandlingsarbete två gånger årligen. Förutom forskarskolans doktorander bjuds 
också andra doktorander från de samverkande högskolorna in. Till internatet i slutet av vårterminen 
brukar vi dessutom bjuda in internationellt etablerade forskare som kommentatorer.  
 
Januariinternatet genomfördes på Margretetorps Gästgifvaregård vid Ängelholm den 31 januari – 2 
februari. Internatet inleddes med en paneldiskussion om populärhistoria med följande deltagare: 
Magnus Bergsten från Populär Historia och Historiska Media, Dick Harrison från Historiska 
institutionen i Lund samt Maja Hagerman. Eva-Helen Ulvros från Historiska institutionen i Lund 
var moderator. Samtliga tolv nyantagna doktorander deltog med egna texter, och därutöver deltog 
tjugoåtta doktorander på internatet.  Av de senare tillhör tjugotre forskarskolan (nio från Lund, sex 
från Malmö, fem från Södertörn, tre från Växjö). Övriga deltagare var tjugoåtta lärare/handledare, 
tre gästföreläsare och tre administratörer från forskarskolan.  
 
Juniinternatet hölls på SOL-centrum vid Lunds universitet den 11 juni – 12 juni. Juniinter-natet 
organiserades i enlighet med en modell som inte tidigare prövats. På sitt februarimöte fattade 
styrelsen följande beslut: ”Styrelsen enas om…att hålla ’ett både sammanhållet och tredelat 
internat i Malmö/Lund kring det övergripande temat ’makt’’. I enlighet med ett förslag från Louise 
Sebro beslutas om en ’konferensmodell’ som innebär att doktoranderna skickar in abstracts (max 1 
sida) och att därefter, utifrån nyckelord i dessa, ett urval av tre underteman görs. I den arbetsgrupp 
som förbereder uppläggningen ska doktorander ingå.” Inledare var Jonathan Friedman, professor i 
socialantropologi, som föreläste under rubriken Diametric to Concentric dualism: Cosmopolitan 
elites, organic intellectuals and the re-configuration of the state and governance. Därefter vidtog 
en paneldiskussion med Jonathan Friedman, Sara Edenheim och Svante Nordin som deltagare. 
Kristian Gerner fungerade som moderator. Sex olika sessioner hölls på följande teman: Statlig och 
överstatlig makt, Utbildning, disciplinering och makt, Maktens karaktär och representationer, 
Maktens föränderliga uttryck, Makt, ägande, kapital och globalisering samt Familj och makt. 
Sammanlagt sexton doktorander, varav femton från forskarskolan, bidrog med papers. Eva 
Österberg gjorde en sammanfattning av internatet. 
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Internationalisering  
Två mobilitetsstipendier utdelades för 2007. Helena Tolvhed vistades två månader vid Institutt for 
informasjons- och medievetenskap, Universitetet i Bergen, Norge. Tommy Gustafsson vistades två 
månader vid School of Film and Television Studies, University of East Anglia i Norwich, 
Storbritannien.  
 
En doktorand (Johan Östling) utnyttjade möjligheten till interaktiv språkgranskning av en artikel 
avsedd för publikation i en internationell tidskrift.  
 
Flera doktorander har, i linje med Forskarskolans internationaliseringsprogram, beviljats extra 
ersättning för deltagande i internationella konferenser.  

Antagning  
Forskarskolan har inte gjort någon utlysning under läsåret. Under höstterminen 2006 hälsades tolv 
nya doktorander välkomna: 
 
Med placering vid Lunds universitet: Åsa Bengtsson, Pål Brunnström, Anna Nilsson, Mikael 
Pettersson, Andreas Tullberg 

Med placering vid Malmö högskola: Carolina Jonsson, Matilda Svensson. Den ena av 
doktoranderna är finansierad av Malmö högskola. 

Med placering vid Växjö universitet: Fredrik Håkansson 

Med placering vid Södertörns högskola: Rasmus Fleischer, Anna Rosengren, Magnus Olsson, 
Christina Douglas. De två sistnämnda är knutna till projekten The 17th Century Media Revolution 
in the Baltic Area resp. Enchanted Identitities: Symbols, Rituals and Feelings around the Baltic 
Sea, 1860–1950. 
 
Disputationer 
Forskarskolan har inte haft några doktorsdisputationer under läsåret, men två forskarstuderan-de 
har med framgång försvarat sina licentiatavhandlingar: 
 
Den 10/2 försvarade Carina Renander sin licentiatavhandling på Malmö högskola (Lärar-
utbildningen). Avhandlingen har titeln Förförande fiktion eller historieförmedling? Arn-serien, 
historiemedvetande och historiedidaktik. 
 
Den 2/5 försvarade Jesper Johansson sin licentiatavhandling på Växjö universitet (Instituti-onen 
för Humaniora). Avhandlingen bär titeln "Så gör vi inte här i Sverige. Vi brukar göra så här." 
Retorik och praktik i LO:s invandrarpolitik 1945-1981. 
 
Antologier 
Den antologi med texter från forskarskolans doktorander som publicerades under senvåren 2006 
distribuerades under början av höstterminen. Under denna termin gavs också ett specialnummer av 
Aktuellt om Historia (nr 2006:3) om historieförmedling ut av Historielärarnas förening. Innehållet 
består av texter från doktorander som läst forskarskolans kurs om historiebruk och historieförmed-
ling. Titeln på specialnumret är Forskningsperspektiv på bruk och förmedling av historia. Lars 
Berggren och Klas-Göran Karlsson är redaktörer och numret består av nio olika bidrag. 
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Styrelsen har beslutat att finansiera en liknande publikation med texter producerade inom ramen 
för kursen Den internationella arbetarrörelsens historia som gavs under höstterminen. 


