
KALENDARIUM

Aktiviteter fram till mitten av mars. Se 
respektive lärosätes hemsida för mer 
information.

VIKTIGA DATUM I FS

2016.01.20 PM-TEXTER

Sista dag att ladda upp PM-texter på 
LUVIT inför internatet

2016.01.27-29 PM-INTERNAT

PM-internat på Rusthållargården i Arild

2016.02.12 ANMÄLAN

Sista dag att söka om att delta i 
skrivbordsutbyte med York University. 
Anmälan sker genom att man fyller 
i anmälningsblankett som finns på 
hemsidan. 

2016.02.12 ANMÄLAN

Sista dag att anmäla sig till doktorand-
konferens vid Universität Bielefeld. 
Anmälan sker till Maria Småberg.

2016.05.23-25 KONFERENS

Konferens i Bielefeld för doktorander 
från FS, York University och Univer-
sität Bielefeld.

VAD HÄNDER INOM SAMARBETET OCH NÄTVERKET?
Föreståndaren har ordet

I februari utlyser forskarskolan 
en tjän%  i antikens kultur och 
samhälleliv och därmed i ännu 
ett ämne på de humani% iska och 
teologiska fakulteterna. Samtidigt 
har vi utvecklat ett samarbete med 
fakulteternas forskarutbildnings-
nämnd för att kunna ta en tydligare 
plats i ett tvärvetenskapligt samarbete 
mellan doktorander som arbetar 
med hi% oriska perspektiv. Vi 
hoppas bland annat att kunna få 
( era deltagare på våra kurser och 
temadagar. Forskarskolan bara växer 
och växer. Till PM-internatet 
är det så många som 84 anmälda 
deltagare.

Hanne Sanders

Forskarskolans nyheter
januari 2016

DEN NATIONELLA FORSKARSKOLAN I HISTORIA 

PM-internat i januari

FS arrangerar nu i januari det 
återkommande PM-internatet där 
nyantagna doktorander presenterar sina 
första PM om avhandlingen. Internatet 
äger rum på Rusthållargården i Arild 
27-29 januari. Under internatet 
kommer Kim Salomon och Göran 
Blomqvist att berätta om strategier 
för att söka forskningsmedel efter 
disputation och vi kommer att ha en 
session om arbete utanför akademin 
för forskare. Den 20 januari är sista 
dag för doktoranderna att lägga upp 
sina PM på LUVIT.

FS kurser under 2016 och 2017
FS:s kursutbudet för 2016 och 2017 är nu fastlagt. Två valbara temakurser kommer att ges 
under perioden, det handlar om ”Att se ytans djup: vardagsliv och samhällsordning 1600–
1800” (VT 2017) med Leif Runefelt (Södertörns högskola) och Christopher Collstedt 
(Lunds universitet) som lärare och ”Kunskapshistoria ” (HT 2017) med Kenneth Nyberg 
(Göteborgs universitet) och Johan Östling (Lunds universitet) som lärare. FS  garanterar 
att dessa kurser kommer att ges. De som har anmält sig till respektive kurs kan således vara 
säkra på att kunna gå kursen. Kurserna är fortfarande öppna för anmälan!

Dessutom kommer det att $ nns möjlighet att läsa temakurser i form av utvidgade läs-
kurser, i den mån det $ nns intresse från lärare och doktorander. Det kan handla om de 
kurser som fanns med i intresseanmälan HT 2015, men som inte kommer att ges som 
temakurser. Mer information om detta kommer under VT 2016. FS ger under perioden 
även kurserna ”Historiska problem” (HT 2016 och HT 2017) samt ”Teorikurs” (VT 2016 
och VT 2017).

Anmälan till skriv-
bordsutbyte med York

Under maj kommer FS att arrang-
era ett skrivbordsutbyte tillsammans 
med York University. Doktorander 
från Sverige kommer att få chansen att 
tillbringa två veckor i York, medan de 
engelska doktoranderna kan ta sig till 
något av de svenska lärosätena inom 
FS-samarbetet. Utbytet är planerat till 
9-20 maj och det finns 3 platser för 
FS-doktorander. Skrivbordsutbytet är 
öppet för alla doktorander som ingår i 
FS-samarbetet. 

Anmälan sker genom att man fyl-
ler i anmälningsblankett som finns på 
hemsidan. Sista dag är 12 februari till 
Maria Småberg. 

Doktorandkonferens
Den 23-25 maj hålls en  doktorand-
konferens för doktorander från FS-
samarbetet, York University och  
Universität Bielefeld. Konferensen hålls 
vid Universität Bielefeld och det kommer 
att $ nnas plats för maximalt 10 deltagare 
från varje lärosäte. Vi hoppas på stor 
uppslutning från FS! Sista dag att anmäla 
intresse är 12 februari till Maria Småberg.

Hösten 2016 
Under hösten fortsätter arbetet med att 
internationalisera forskarutbildningen. 
Den 14-16 september är det dags för FS:s 
eget internationella internat där forskare 
etablerade utanför Sverige kommenterar 
doktorandernas utkast till internationella 
artiklar utifrån deras avhandlingsarbete. 
Internatet är i första hand för de dokto-
rander som inte presenterade en liknan-
de text vid internatet 2014, men alla är 
välkomna att delta. Senare under hösten, 
den 7-18 november, arrangerar FS ett 
skrivbordsutbyte tillsammans med Uni-
versität Bielefeld.
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FS nyhetsbrev kommer ut fem gånger per år 
och görs i Lund. Om du har information 

som du vill ska komma med i nyhetsbrevet 
hör av dig till kajsa.brilkman@hist.lu.se.

Forskarskolans arbete leds av 

Föreståndare: Hanne Sanders 
Studierektor: Svante Norrhem

Biträdande studierektor: Stefan Nyzell
Utbildningskoordinatorer: Kajsa Brilkman, Maria Småberg och Hans Wallengren

Övrig adminstrativ personal:Barbro Bergner

www.hist.lu.se/forskarskolan

2016.05.09-20 UTBYTE

Skrivbordsutbyte med York Univer-
sity

•

AKTIVITETER PÅ LÄROSÄTENA

2016.01.19 SEMINARIUM

Johan Pries. LU

2016.01.22 SEMINARIUM

Jimmy Jönsson: Henrik Hesselman och 
den stora praktiken: Markbiologins 
introduktion till skogsnäringen, 1906-
1925. MAH

2016.02.05 SEMINARIUM

Fredrik Alvén: Historiemedvetande som 
ontologi eller epistemologi? MAH

2016.02.09 SEMINARIUM

Emma Severinsson. LU

2016.02.12 SEMINARIUM

David Rosenlund. MAH

2016.03.02 SEMINARIUM

Per Boberg. LNU

2016.03.10 METODSEMINARIUM

Emma Severinsson m.* .LU

2016.03.15 SLUTSEMINARIUM

Kristo+ er Ekberg. LU
Opponent: Johan Bergman

2016.03.18 SLUTSEMINARIUM

Susan Lindholm: An entangled history of 
Hip-hop in-between Chile and Sweden. 
MAH 

•

Den 3 december genomfördes 
artikelworkshopen på Lunds universitet. 
Utöver de två arrangörerna Johan Pries och 
Kristo# er Ekberg deltog fyra doktorander 
  Dagen inleddes med presentation av 
dagen och deltagarna. Därefter följde 
en föreläsning av Lena Halldenius om 
artikelskrivande i internationella tidskrifter. 
Föreläsningen var mycket uppskattad 
och genererade många frågor och 
diskussionspunkter för dagen. Efter lunch 
återsamlades vi och arbetade med artiklar 
som distribuerats till deltagarna. Artiklarna 
analyserades utifrån genrekonvention, 
struktur och argumentationsteknik för 
att identi% era stildrag som vi kunde ha 
användning för. I det sista momentet utgick 
vi från egna artikelidéer och arbetade med 
kortare skrivövningar.

  Sammantaget var det en lyckad dag som 
gav många uppslag till hur vi skulle kunna 
arbeta mer aktivt med artikelskrivande 
genom exempelvis skrivgrupper och 
internat. Deltagarna uppskattade framförallt 
föreläsningen samt den avslutande 
övningen. Med mer tid till förberedelse 
hade eftermiddagen kunnat förbättras då 
många uppskattade skrivövningarna och att 
läsa artiklar på detta sätt. Workshopen visar 
tydligt att det % nns ett behov och en vilja 
att öva sig i denna genre. Flera av deltagarna 
föreslog att arrangera ' er workshopar inom 
ämnet. Förslag som kom upp var att köra 
samma workshop i Göteborg, att arbeta 
med skisser på artiklar i ett senare skede 
eller att arrangera ett heldagsseminarium 
om språk och stil. 
Kristo+ er Ekberg

REFLEKTIONER OCH REPORTAGE

Reflektioner efter workshop om artikelskrivande

Mobilitetsstipendium
Kerstin Hundahl och Victor Pressfeldt har tilldelats FS:s mobilitetsstipendium för 
2016. Hundahl ska vistas vid Western Michigan University (Michigan, USA) och 
Pressfeldt vid University of Notre Dame (Indiana, USA). Vi önskar båda stort lycka 
till!

Doktorandtjänst

FS utlyser en doktorandtjänst i An-
tikens kultur och samhällsliv i Lund 
med start HT 2016. Det är första 
gången som FS utlyser en tjänst i Anti-
kens kultur och samhällsliv, ämnet blir 
därmed det fjärde ämnet som FS beta-
lar en tjänst inom.

Samarbete med fakulteten
FS har inlett ett samarbete med HT-
fakultetens forskningsutbildnings-
nämnd. Som ett led i detta har Lena 
Ambjörn, professor i arabiska och le-
damot i nämnden, fått en plats i sam-
arbetsrådet. Vi hoppas att detta ska 
leda till att FS arbete blir mer synligt 
och att fler får glädje av detta.

Stefan Nyzell arbetar med FS:s utvärdering
Stefan Nyzell slutar sista januari som biträdande studierektor och Maria Småberg tar 
över. Stefan blir dock kvar ett litet tag till i FS, men med ett annat uppdrag. Han 
kommer att arbeta med den självutvärdering som FS planerar genomföra under våren.


