
KALENDARIUM
(juni – mitten av september)

Om inget annat anges sker aktiviteter-
na på respektive institution.
LU = Lunds universitet 
GU = Göteborgs universitet 
SH = Södertörns högskola 
LNU = Linnéuniversitetet 
MAH = Malmö högskolan

Viktiga datum

2012.06.08 Disputation
Anna Alm, titel: Upplevelsens poetik. 
Slöjdseminariet på Nääs 1880–1940
Opponent: Lena Eskilsson
LU, Sal 3, kl. 10.15

2012.09.04 Introduktionsdag
Nyantagna doktorander vid forskarsko-
lans lärosäten hälsas välkomna. 
LU

2012.09.17 Disputation
Rasmus Fleischer, titel: Musikens poli-
tiska ekonomi. Lagstiftningen, ljud-
medierna och försvaret av den levande 
musiken, 1925–2000
Opponent: Orsi Husz
SH, Sal MA624, kl. 10–12

2012.09.17–19 PM-Internat
Forskarskolans doktorander presenterar 
och diskuterar avhandlings-PM
Ystad Saltsjöbad

Vad händer inom samarbetet?

Forskarskolans nätVerksarbete

Den nationella forskarskolan i historia 

www.hist.lu.se/forskarskolan

Introduktionsdag
FS planerar en introduktionsdag för alla 
doktorander som antas på samarbetets 
högskolor till hösten. Introduktionen 
kommer att äga rum i Lund 4/9. Även 
huvudhandledare kommer att bjudas 
in. Dagen är till för att doktorander och 
lärare inom samarbetet ska lära känna 
varandra. Doktoranderna får en intro-
duktion till FS och gör en kortare pre-
sentation av sitt avhandlingsprojekt.

Gemensam webbportal

Som ett led i satsningen på ett natio-
nellt nätverk för historiedoktorander 
planerar FS en gemensam webbportal. 
Arbetet med denna pågår nu för fullt 
och FS kommer att testa portalen un-
der sommaren och början av hösten. 
Lanseringen av den färdiga sidan plane-
ras till hösten. FS räknar med att kunna 
skicka ut mer information och en in-
bjudan till att delta i en testpanel innan 
sommarledigheten.

Utvärdering av kurs
Nu har kursen Historiska problem av-
slutats. FS:s ledningsgrupp har tagit del 
av doktorandernas utvärderingar och 
kommer att använda dem som utgångs-
punkt för att utveckla kursen. Vid sam-
arbetsrådsmötet, den 4 juni, förslogs att 
kursen ska ges igen, men med hänsyn 
till doktoranderans kommentater kom-
mer kursen delvis förändras. Ni som gått 
kursen hittar en sammanställning av ut-
värderingen i LUVIT.

Teorikurs
Under hösten kommer FS att ge en 
teorikurs för doktorander i generation 
1 (antagna ht 2011/vt 2012). Kursen 
kommer att innehålla analyser av teori 
i nyare avhandlingar och studier av his-
torievetenskapliga klassiker. Lärare på 
kursen är Maria Sjöberg, Yvonne Maria 
Werner och Johan Östling. Mer infor-
mation finns på hemsidan under fors-
karskolans kurser.

PM-internat
Till höstens internat kommer dokto-
rander i generation 1 att presentera 
sina forsknings-PM. Som opponen-
ter på texterna fungerar doktorander 
som har kommit längre i utbildning-
en. Eftersom antalet PM är stort pla-
neras parallella sessioner. Internatet 
äger rum 17–19/8 på Ystad Saltsjö-
bad. Mer information finns på hem-
sidan.

FS stödjer Premods nästa 
träff i Lund 

Premods (Premodern doctoral stu-
dents) är ett initiativ till mer nätver-
kande och kontakter mellan dokto-
rander som skriver avhandlingar om 
tidigmoderna ämnen. Nästa möte sker 
23–24/8 i Lund och FS går in och 
stödjer träffen. Mötet i Lund kommer 
att ha fokus på teori och metod. Vid in-
tresse kontakta Hugo Nordland. 

Föreståndaren har ordet
Många har diskuterat den nya 
forskarskolan, nu har den blivit 
verklighet. 18 nya doktorander 
har satt färg på planerna och yt-
terligare 16 kommer till hösten. 
Engagerade människor med in-
tressanta ämnen rör sig mellan 
Göteborg och Lund, Malmö, 
Växjö och Södertörn. Det är ännu 
oklart hur alla våra goda idéer ska 
realiseras, men det viktiga är att 
vi äntligen är igång! 

Hanne Sanders

Forskarskolans nyheter
maj 2012
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2012.09.18 Samarbetsrådsmöte
Forskarskolans samarbetsråd har möte 
under PM-internatet.

obserVera! 
det är FortFarande möjligt att 
göra en sen anmälan till:

Teorikursen
Anmälan görs till Malin Gregersen.

PM-internatet
Anmälan görs till Barbro Bergner.
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aktiViteter På lärosätena

2012.06.07 Slutseminarium
Kajsa Brilkman
Opponent: Göran Malmstedt
LU, Blå rummet, kl. 13.15

2012.06.07 Öppet seminarium
Ulrica Schenström ”Så förändrade vi det 
politiska landskapet”
SH, Sal MB505, kl. 13–15

2012.06.13 Öppet seminarium
Lubna Qureshi ”Olof Palme och 
Vietnam”
SH, Samtidshistoriska forskningsinstitu-
tet, kl. 13–15

reFlektioner och rePortage

En torsdag i mars reste Forskarskolan iväg 
till Örenäs slott vid Öresundskusten för 
sitt årliga internat. Men detta internat 
skilde sig från de vanliga. Den här gången 
hade man bjudit in två  internationella gäs-
ter för att kommentera på doktorandernas 
texter, som för ändamålet hade ombetts att 
skriva på engelska. De två gästerna, John 
Spurr från Swansea University och Hagen 
Schulz-Forberg från Århus universitet, de-
lade ansvaret för att ge del av sin expertis 
i tidigmodern respektive modern historia. 
Samtalen kring doktorandernas texter vi-
sade på intressanta olikheter i nationella 
utgångspunkter och hur viktigt det kan 
vara att låta dessa möta varandra, inte 
minst så att forskare kan öva sig i att få 
fram sina budskap. Svensk historieforsk-
ning har ofta beskrivits som dålig på att 
göra sig hörd internationellt och att ut-
byta idéer med andra länders forskarkol-
lektiv trots några illustra undantag. Med 

forskarskolans internat belystes problemet 
och visade dels att det finns ett intresse för 
och behov av både svenska perspektiv och 
svenska ämnen i en internationell debatt, 
och dels att det med en ny generation his-
toriker som vuxit upp i en internationell 
och globaliserad värld med största säkerhet 
kommer att ske förändringar.

Till internatet hade också inbjudits Ka-
rin Sennefelt, docent vid Uppsala universi-
tet, som talade utifrån sin erfarenhet av att 
publicera sina forskningsresultat interna-
tionellt. Föreläsningen gav ett välkommet 
inspirerande drag åt internatet, som visade 
på de möjligheter som finns och att många 
av de hinder som upplevs är mentala. In-
ternatet visade väl att det finns en bit kvar 
att gå i strävan mot internationalisering av 
den svenska forskningen, men också att 
den kulturella förförståelse som en svensk 
forskare har för svensk historia inte bör gå 
förlorad i processen. Peter K. Andersson

Den 8 juni disputerar Anna Alm med av-
handlingen ”Upplevelsens poetik. Slöjdse-
minariet på Nääs 1880-1940”. 

Anna, beskriv din avhandling i fem me-
ningar! 
Min avhandling handlar om erfarenheten 
att vara delaktig i ett pion-
järprojekt. Närmare bestämt 
slöjdseminariet på Nääs 
under dess formativa period 
samt perioden fram till dess 
att seminariets andra direktör 
gick i pension, 1880-1940. 
Pionjärprojektet på Nääs 
verkade, både genom den 
pedagogiska idén, den fysiska 
omständigheten inom vilken 
denna idé lärdes ut och den verklighet som 
kursdeltagarna mötte efter avslutad kurs. 
Genom att analysera ankomst, uppehälle och 
avresa ramas vistelsen in som en helhetsupple-
velse i en totalmiljö som var mer känslomäs-
sigt och intellektuellt tillåtande än världen 
runtomkring. 

Berätta om ett fint eller roligt minne 
från tiden i forskarskolan. 
Minnena från forskarskolan är många. Ett 
av de allra bästa är från ett internat där vi 
blev bjudna på smörgåsbord och tårtbuffé till 
lunch. Den eftermiddagen var alla väldigt 

trötta.

Dina tre bästa tips på hur 
man klarar doktorandtill-
varon? 
1. Tålamod 
2. Självdisciplin 
3. Kringsynthet

Detta hade jag inte kun-
nat vara utan under dokto-
randtiden: 

Min huvudhandelares stöd och de andra 
doktoranderna som jag delat tillvaron med.

Detta ser jag fram emot att göra efter 
disputationen. 
Söka nya projekt. Ha arbetskamrater. Det 
är ibland ensamt att vara doktorand, man 
arbetar alltid själv.

Fem snabba frågor till Anna Alm

Detta är forskarskolans nya nyhets-
brev. Brevet kommer att komma ut 
fem gånger per år (maj, september, 
november, januari och mars) och 

görs i Lund av Kajsa Brilkman och 
Malin Gregersen. 

Om du har information som du vill 
ska komma med i nyhetsbrevet hör 

av dig till någon av oss. E-post-
adresserna finns länkade till våra 

namn här i rutan. Övriga kontakt-
uppgifter hittar du på hemsidan.
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Forskarskolans arbete leds av 

Föreståndare:
Hanne Sanders

Studierektor:
Charlotte Tornbjer

Kommunikationsansvarig:
Malin Gregersen

Övrig adminstrativ personal:
Barbro Bergner
Kajsa Brilkman

Den nationella forskarskolan i historia 
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Reflektioner från internationella internatet

mailto:Malin.Gregersen%40hist.lu.se?subject=Anm%C3%A4lan%20Teorikursen
mailto:Barbro.Bergner%40hist.lu.se?subject=Anm%C3%A4lan%20PM-internatet
mailto:Kajsa.Brilkman%40hist.lu.se?subject=Forskarskolans%20nyhetsbrev
mailto:Malin.Gregersen%40hist.lu.se?subject=Forskarskolans%20nyhetsbrev
mailto:Hanne.Sanders%40hist.lu.se?subject=Forskarskolan
mailto:Charlotte.Tornbjer%40hist.lu.se?subject=Forskarskolan
mailto:Malin.Gregersen%40hist.lu.se?subject=Forskarskolan
mailto:Barbro.Bergner%40hist.lu.se?subject=Forskarskolan
mailto:Kajsa.Brilkman%40hist.lu.se?subject=Forskarskolan

