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CV, Samuel Edquist (juni 2013) 
 
Född i Kristinehamn 31 december 1973 
Motsv. fil. mag. i historia, Uppsala universitet 1995 
Fil. dr i historia, Uppsala universitet 2001 
Docent i historia, Uppsala universitet 2011 
Magisterexamen i arkivvetenskap, Stockholms universitet 2009 

Tjänster/anställningar och förordnanden 
Doktorandtjänst vid Historiska institutionen, Uppsala universitet, 2000–2001 
Forskare i historia vid Högskolan Dalarna med placering vid Historiska institutionen, 

Uppsala universitet, 2002–2004 
Högskolelektor vid Samtidshistoriska institutet, Södertörns högskola 2005–2012 
Forskare/universitetslektor vid inst. för ABM, Uppsala universitet 2010– 
Forskare vid inst. för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet 

2011– 

Externfinansierade forskningsprojekt 

Projekt jag erhållit medel för som projektledare: 
Historia i österled: Konstruktioner av Sveriges ursprung i ett Östersjösammanhang 

(finansierat av Östersjöstiftelsen 2006–2008). Förlagt till Samtidshistoriska institutet, 
Södertörns högskola. Övriga deltagare: Lars Hermanson och Stefan Johansson. 

Folkbildningens finansiering 1872–1991: ekonomisk styrning, normer och praxis i 
spänningsfältet mellan offentlig och frivillig sektor (finansierat av Handelsbankens 
forskningsstiftelser; stipendium 2011–2014). Förlagt till Institutionen för pedagogik, 
didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet. Övrig deltagare: Anne Berg. 

Demokratens födelse: demokratisk fostran i svensk folkbildning 1830–1940 (finansierat 
av Vetenskapsrådet, utbildningsvetenskapliga kommittén 2012–2015). Förlagt till 
Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet. 
Övrig deltagare: Anne Berg. 

Vad bevaras i arkiven? Informationsvärdering, gallring och bevarande i svenska arkiv 
1980–2010 (finansierat av Riksbankens jubileumsfond 2012–2015). Förlagt till 
Institutionen för ABM, Uppsala universitet. Ensam deltagare. 
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Övriga projekt jag deltagit i med forskning: 
Hur skapas ett historiemedvetande? Svensk historieskrivning utanför akademin 1930–

2000 (finansierat av Riksbankens jubileumsfond, 2002–2006). Projektledare Lars 
Petterson; övriga deltagare: Samuel Edquist, Åsa Linderborg, Stefan Johansson och 
Jörgen Gustafson. Förlagt till Uppsala universitet, Högskolan Dalarna och Södertörns 
högskola. 

Mellan hav och land: historieskrivning och identitet på Bornholm, Dagö, Gotland, 
Åland och Ösel ca 1800–2000 (finansierat av Östersjöstiftelsen, 2009–2012). 
Projektledare: Erik Axelsson; övriga deltagare Samuel Edquist och Janne Holmén. 
Förlagt till Samtidshistoriska institutet, Södertörns högskola. 

Publikationer 

Monografier 
(2001) Nyktra svenskar. Godtemplarrörelsen och den nationella identiteten 1879–1918, 

Studia Historica Upsaliensia 200, doktorsavhandling, Uppsala: Uppsala universitet. 
343 s. 

(2009) En folklig historia. Historieskrivningen i studieförbund och hembygdsrörelse, 
Umeå: Boréa Bokförlag. 474 s. 

(2012) I Ruriks fotspår. Om forntida svenska österledsfärder i modern 
historieskrivning, Södertörn Academic Studies 47, Huddinge: Södertörns högskola. 
157 s. 

Andra vetenskapliga artiklar 
(1998) ”En historia om främlingar. Om effekterna av nationalistisk historieskrivning”, i 

A. Florén & Å. Karlsson (red.), Främlingar – ett historiskt perspektiv, Opuscula 
Historica Upsaliensia 19, Uppsala, s. 89–102. 

(1999) ”Blå som himlen och gul som solen. Om vänstern och den svenska 
nationalismen kring sekelskiftet 1900”, i L. Petterson (red.), I nationens intresse. Ett 
och annat om territorier, romaner, röda stugor och statistik, Opuscula Historica 
Upsaliensia 21, Uppsala, s. 71–100. 

(2000) ”Excellensen mot strömmen. Carl Lewenhaupt”, i Släkten Lewenhaupt, utg. av 
Lewenhauptska släktföreningen, tr. Bollnäs, s. 84–96. 

(2004) ”Den lokalpatriotiska nationalismen. Identitetsskapande i uppländska bruk av 
historien”, i Samuel Edquist, Jörgen Gustafson, Stefan Johansson & Åsa Linderborg 
(red.), En helt annan historia. Tolv historiografiska uppsatser, Opuscula Historica 
Upsaliensia 31, Uppsala, s. 55–71. 

(2004) ”Skarstedt, Waldemar”, Svenskt Biografiskt Lexikon, häfte 158 
(2005) ”Folklig kulturarvsproduktion i Sverige 1880–2000”, i Peter Aronsson & 

Magdalena Hillström (red.), Kulturarvens dynamik. Det institutionaliserade 
kulturarvets förändringar, Tema Kultur och samhälle Skriftserie 2005:2, 
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Norrköping: Tema Kultur och samhälle, Campus Norrköping, Linköpings 
universitet, s. 181–191. 

(2008) ”En folklig svenskhet? Nationalismen och folkrörelserna i vår tid”, i Urban 
Lundberg & Mattias Tydén (red.), Sverigebilder. Det nationellas betydelser i politik 
och vardag, Stockholm: Institutet för framtidsstudier, s. 29–48. 

(2009) ”I Tjelvars fotspår. Moderna ursprungsmyter om Gotland”, i Samuel Edquist, 
Lars Hermanson & Stefan Johansson (red.), Tankar om ursprung. Forntiden och 
medeltiden i nordisk historieanvändning, The Museum of National Antiquities 
Studies 13, Stockholm: Statens historiska museum, s. 291–310. 

(2009) med Lars Hermanson och Stefan Johansson: ”Inledning – tankar om ursprung”, i 
Samuel Edquist, Lars Hermanson & Stefan Johansson (red.), Tankar om ursprung. 
Forntiden och medeltiden i nordisk historieanvändning, The Museum of National 
Antiquities Studies 13, Stockholm: Statens historiska museum, s. 7–14. 

(2009) ”Vanor med anor. Historiesyn och bildningsvägar bland släktforskare i 
senkapitalismens Sverige”, i Anne Berg & Hanna Enefalk (red.), Det mångsidiga 
verktyget. Elva utbildningshistoriska uppsatser, Opuscula Historica Upsaliensia 39, 
Uppsala: Historiska institutionen, Uppsala universitet, s. 155–173. 

(2010) ”Folkbildningen skriver historia. Om historiesyn i svenskt folkbildningsarbete”, 
Årsbok om folkbildning 2009 (tr. 2010). 

(2010) ”Liberal ideologi i godtemplarrörelsen”, i Tomas Nilson & Martin Åberg (red.), 
Parti eller rörelse? Perspektiv på liberala organisationsstrategier 1880–1940, Lund: 
Sekel bokförlag, s. 51–66. 

(2011) ”Historisk identitet på Gotland”, i Historielärarnas förenings årsskrift 2011, s. 
157–166. 

(2011) ”Bilar, herrgårdar och krig. Vilken historia förmedlas i populärhistoriska 
tidskrifter?”, Historisk Tidskrift nr 4, 2011, s. 772–779. Tillgänglig på Internet: 
<http://www.historisktidskrift.se/documents/Historisk_tidskrift_2011.4_s._772-779.pdf> 

(2011) med Anne Berg: ”Folkbildning”, i Esbjörn Larsson & Johannes Westberg (red.), 
Utbildningshistoria – en introduktion, Lund: Studentlitteratur. 

(2011) med Fredrik Thisner och Henrik Edgren: ”Sveriges historia”, i Esbjörn Larsson 
& Johannes Westberg (red.), Utbildningshistoria – en introduktion, Lund: 
Studentlitteratur. 

 (2012) med Janne Holmén: ”Identities and history writing on islands in the Baltic Sea”, 
i Karin Topsø Larsen (red.), From One Island to Another: A Celebration of Island 
Connections, Nexø: Centre for Regional and Tourism Research (CRT), s. 73–82. 

(2012) ”Historia, senkapitalism och postmodernism”, i Håkan Blomqvist & Werner 
Schmidt (red.), Efter guldåldern. Arbetarrörelsen och fordismens slut, Stockholm: 
Carlsson. 

(2013) ”Nykterhetsrörelsen, folkkulturen och nationalismen”, i Ulf Palmenfelt (red.), 
Mellan nation av tradition. Idéströmningar i 1800-talets insamlingar av folklore. 
Föredrag från ett symposium i Visby 27–28 september 2011, Uppsala: Kungl. Gustaf 
Adolfs Akademien för svensk folkkultur, s. 113–124. 

 (kommande 2013/2014) ”In the Shadow of the Middle Ages? Tendencies in Gotlandic 
history writing, 1850–2010” (88 s.) Kapitel i gemensam antologi om 
historieskrivning och identitetsbildning på fem Östersjööar, övriga medverkande 
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Janne Holmén och Erik Axelsson, manuskript insänt till publikationskommittén på 
Södertörns högskola. 

Redaktörskap av vetenskapliga antologier 
(2004) med Jörgen Gustafson, Stefan Johansson & Åsa Linderborg: En helt annan 

historia. Tolv historiografiska uppsatser, Opuscula Historica Upsaliensia 31, 
Uppsala, 2004. 

(2009) med Lars Hermanson & Stefan Johansson: Tankar om ursprung. Forntiden och 
medeltiden i nordisk historieanvändning, The Museum of National Antiquities 
Studies 13, Stockholm: Statens historiska museum. 

Recensioner i vetenskapliga tidskrifter 
I Historisk tidskrift: Johan Norberg, red., Stat, individ & marknad. Sex skolor i samtida 

samhällsfilosofi, Stockholm 2000 (HT 2002:1); Derek Fewster, red., Folket. Studier i 
olika vetenskapers syn på begreppet folk, Helsingfors 2000 (HT 2002:1); Claus 
Bryld, Kampen om historien. Brug og misbrug af historien siden Murens fald. 15 
essays, Frederiksberg 2001 (2003:2); Mats Andrén, Att frambringa det uthärdliga. 
Studier kring gränser, nationalism och individualism i Centraleuropa, Hedemora 
2001 (2003:3); Anne Eriksen, Jan Garnert & Torunn Selberg, red., Historien in på 
livet. Diskussioner om kulturarv och minnespolitik, Lund 2002 (2003:4); Jakob 
Christensson, Landskapet i våra hjärtan. En essä om svenskars naturumgänge och 
identitetssökande, Lund 2002 (2004:1); Håkan Blomqvist, Socialismens sista 
sommar. Essäer om 1900-talets förhoppningar och sorger, Stockholm 2002 
(2004:2); Stig Welinder, Min svenska arkeologihistoria, Lund 2003 (2004:3); Peter 
Aronsson & Lennart Johansson, red., Ett landskap minns sitt förflutna. Monument 
och minnesmärken i Värend och Sunnerbo,  Växjö 2003 (2006:2); Thomas 
Wallerström, Vilka var först? En nordskandinavisk konflikt som historisk-arkeologisk 
dilemma, Stockholm 2006 (2008:2). 

I Lychnos: Patrik Hall, The Social Construction of Nationalism. Sweden as an Example, 
diss., Lund 1998 (Lychnos 1999); Ulf Zander, Fornstora dagar, moderna tider. Bruk 
av och debatter om svensk historia från sekelskifte till sekelskifte, diss., Lund 2001 
(Lychnos 2002). 

I Rig: Torbjörn Andersson, Kung Fotboll. Den svenska fotbollens kulturhistoria från 
1800-talets slut till 1950, diss., Stockholm/Stehag 2002 (Rig 2002:3). 

Mer populärt hållna texter (urval) 
”Historiesynen i skolböckerna”, i Populär Historia nr 3, 2003. 
”Mandom, mod och Jan Guillou – om historieturism, vikingafeminism och 

konungahistoriens återkomst”, i Röda rummet nr 3–4, 2004, s. 14–19. 
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”Nytt kärnämne – men inte utan reservation”, tillsammans med Åsa Linderborg, i Krut 
nr 116 (2004:4), s. 81–86. 

”Den borgerliga ideologin och historien”, i Tidsignal nr 5–6 (2006), s. 31–47. 
Därtill kommer flera recensioner av facklitteratur i Historielärarnas förenings årsskrift, 

Aftonbladet Kultur, nättidskriften Alba. 

Övriga forskningsmeriter 

Opponent på doktorsavhandlingar 
Opponent 24/5 2013 vid Umeå universitet på Henrik Åström Elmersjös avhandling i 

historia med utbildningsvetenskaplig inriktning; Norden, nationen och historien. 
Perspektiv på föreningarna Nordens historieläroboksrevision 1919–1972 (Nordic 
Academic Press) 

Konferenser, arrangörskap 
Medarrangör av konferensen Mellan partipolitik och vetenskap, 10 april 2002, 

Stockholm (tillsammans med Klaus Misgeld och Åsa Linderborg). 
Organiserade den internationella workshopen ”Bourgeois Class, Culture and Politics: 

Sweden and Europe after 1945” på Södertörns högskola 30/11 och 1/12 2007. 

Konferenser, övrigt aktivt deltagande 
Nordiska historikermötet i Stockholm 4–8 augusti 2004: presenterade (tillsammans med 

Jörgen Gustafson) projektet Hur skapas ett historiemedvetande? 
Svenska historikermötet i Uppsala 22–24 april 2005: a) deltog med 

föredrag/paper ”Historiografiska aspekter på vänstern och den äldsta svenska 
historien” vid sessionen ”Bruket av medeltiden”; b) var moderator vid 
sessionen ”Metod och teori i forskningen kring historiebruk”. 

”Folkskolläraren i samhällsutvecklingen 1860–1960”, konferens i Sunne 16–17 mars 
2006: deltog med presentation. 

”Historical Writing about 20th century Europe: syntheses, periods and themes from an 
East-West perspective”, internationell workshop arrangerad av Samtidshistoriska 
institutet, Södertörns högskola, 24–25 augusti 2006: var kommentator på ett paper av 
prof. Diana Misjkova, Centre for Advanced Study, Sofia. 

”Historien i samtiden – Samtiden i historien”, arrangerad av Institutet för 
framtidsstudier i Stockholm, 5–6 oktober 2006: deltog med paper (”Folkrörelserna 
och svenskheten, ca 1960–2005”) vid sessionen ”Bilden av Sverige”. 

”Medievalism, Archaic Origins and Regimes of Historicity”, projekt lett av Patrick 
Geary, UCLA och Gábor Klaniczay, Collegium Budapest/Central European 
University, deltog vid tre sammankomster (alla i Budapest): 
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– presenterade (tillsammans med Lars Hermanson) projektet Historia i österled vid 
planeringsworkshop, 18–19 oktober 2006. 

– deltog med egna föredrag på temat ”The origins of Swedishness in nineteenth-century 
historiography” vid två uppföljande konferenser inom samma projekt vid Collegium 
Budapest: 17–19 april 2008 och 9–11 mars 2009. 

“Regimes of Historicity and Discourses of Modernity and Identity, 1900–1945, in East-
Central, Southeast and Northern Europe”, workshop vid Centre for Advanced Study, 
Sofia, 29–30 oktober 2006: deltog med paper (”Discourses on history, identity, and 
modernity in the Swedish political and intellectual culture, 1900–1945”). 

Svenska historikermötet i Lund 24–26 april 2008: medarrangör av sessionen ”Mytiska 
platser – föreställningar om ursprung, religion och riksbildning i Gamla  Uppsala, 
1077–2007”; deltog med anförande vid sessionen ”Nationaliserade landskap och 
regionala ideal – historia, gränser, identitet och ideologi” 

Fjärde nordiska utbildningshistoriska konferensen i Uppsala, 1–2 oktober 2009: 
medarrangör och presentatör vid sessionen ”Utbildningens roll i bygget av det 
moderna samhället”. 

Svenska historikermötet i Göteborg 5–7 maj 2011: medarrangerade 
rundabordssamtalet ”Vart är nationen på väg? Nya och gamla problem inom 
nationalismforskningen” 

Från nationalism till traditionalism: Ett symposium till minne av Per Arvid Säve, 
arrangör Ulf Palmenfelt, vid Gotlands museum, Visby, 27–28 september 2011: höll 
anförande på temat ”Nykterhetsrörelsen, folkkulturen och nationalismen”. 

Mimers forskarkonferens, Linköping, 8–9 november 2011: presenterade projekten 
Folkbildningens finansiering 1872–1991 resp. Demokratens födelse genom två 
föredrag. 

Femte nordiska utbildningshistoriska konferensen i Umeå, 26–28 september 2012: 
medarrangerade dubbelsessionen ”Bildning, utbildning, kunskap och demokrati 
1830–2010” och presenterade däri resultat ur projektet Folkbildningens finansiering 
1872–1991. 

Mimers forskarkonferens, Borås, 6–7 november 2012: presenterade 
paper ”Folkbildningen och statsbidragssystemen under 1900-talet”. 

Konferensen ”Museale og arkivale praksiser” Oslo, arrangerad av Norsk kulturråd 29–
30 november 2012: presenterade resultat ur projektet What is kept in the Archives? 

Referee-uppdrag 
2001 för Nordisk alkohol- & narkotikatidskrift (NAT) 
2012 för Personhistorisk tidskrift 

Övriga uppdrag 
Utförde januari–mars 2006 en intervjubaserad utvärdering av Östersjöstiftelsens 

styrelsearbete under de senaste åren. Rapporten och intervjuerna återfinns i 
Östersjöstiftelsens arkiv, Flemingsberg. 
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Pedagogiska meriter 

Pedagogisk utbildning 
Genomgått pedagogisk grundkurs för universitetslärare, Uppsala universitet (nov. 2002, 

feb. 2003). Se bilaga 3. 

Undervisning och handledning på grund- och avancerad nivå 

Sammanfattning av erfarenheter i lektorstimmar (lt.) och klocktimmar: 

 lektorstimmar klocktimmar 
undervisning (seminarier och föreläsningar): ....................... 497,5 ............................ 1 990 
handledning av uppsatser: .................................................... 167,0 ............................... 668 
totalt: .................................................................................... 664,5 ............................ 2 658 
 
Endast handledning av godkända uppsatser inräknade. De räknas om till timmar enligt reglerna på resp. 
institution: B-uppsats = 2 lt.; C-uppsats = 3 lt.; D-uppsats/magisteruppsats = 4 lt. (6 lt. vid två författare 
på inst. för ABM); masteruppsats i historia = 5 lt., masteruppsats vid inst. för ABM = 7 lt. 

Uppsala universitet; Institutionen för östeuropastudier (underv. 68  lt.) 

seminarier/föreläsningar på Grundkurs Balkan, A-nivå (ht-94, vt-95) ...................... 68 lt. 

Uppsala universitet; Historiska institutionen (underv. 184 lt.; handl. 71 lt.) 

föreläsningar om modern nationalism på Historia A (vt-02 till vt-04) ....................... 10 lt. 
seminarier/examination på uppsatskurs, Historia B (vt-02) ....................................... 50 lt. 
seminarier/föreläsningar på momentet System i teknik och samhälle, 

Civilingenjörsprogrammet (ht-03, ht-04) .............................................................. 76 lt. 
seminarier/examination på magisterkursen Nationalism – från Napoleon till 

Bush, från fascism till midsommarfirande (vt-04) ................................................. 20 lt. 
seminarier på kursen Historieskrivning, identitet och makt: Intensivkurs 

i historiografi (magisternivå, inom Nordplus-samarbetet) (vt-04) ........................ 10 lt. 
seminarier på kursen Politiska idéer, Historia B (vt-04) ............................................ 18 lt. 
handledning av 19 B-uppsatser i historia (ht-02 till ht-05) ........................................ 38 lt. 
handledning av 12 C-uppsatser i historia (vt-02 till ht-06) ........................................ 36 lt. 
handledning av 2 D-/magisteruppsatser i historia (vt-03, ht-05) .................................. 8 lt. 
handledning av 1 masteruppsats i historia (vt-10) ........................................................ 5 lt. 

Uppsala universitet; Institutionen för ABM (underv. 109,5 lt. + handl. 64 lt) 

seminarier/föreläsningar på momentet Introduktion till ABM, 
masterprogram i ABM, åk 1 (ht-10, ht-12) ............................................................ 26 lt. 
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seminarier/föreläsningar på momentet Traditionell arkivhantering, 
masterprogram i ABM inriktning arkivvetenskap, åk 1 (ht-10 till ht-12) ............. 21 lt. 

föreläsningar på momentet Modern arkivhantering, 
masterprogram i ABM inriktning arkivvetenskap, åk 1 (ht-10 till ht-12) ............... 6 lt. 

seminarier/föreläsningar på momentet Arkivteoretisk fördjupning, 
masterprogram i ABM inriktning arkivvetenskap, åk 1 (vt-13) .............................. 6 lt. 

examination av 9 magisterexamensarbeten och 2 masteruppsatser i 
arkivvetenskap och musei- och kulturarvsvetenskap (vt-11 till vt-13) ............... 16,5 lt. 

seminarier/examination på verktygskursen Projektplanering och 
projektledning, Kulturentreprenörsprogrammet (ht-10 till ht-11) ......................... 30 lt. 

ledning av masterclass inom noden Kultur – Demokrati – Medborgarskap 
(ht-12, vt-13) ............................................................................................................ 4 lt. 

handledning av 12 magisterexamensarbeten i arkivvetenskap, varav en med två 
författare (vt-10 till vt-12) ...................................................................................... 50 lt. 

handledning av 2 masteruppsatser i arkivvetenskap (vt-12) ...................................... 14 lt. 
(handleder också läsåret 2012/13 en masteruppsats i biblioteks- och 

informationsvetenskap) 

Södertörns högskola; historia/arkivvetenskap (underv. 107 lt. + handl. 32 lt.) 

seminarier/examination på kurs om historiebruk, termin 7 på programmet 
Kultur, samhälle, historia (ht-06, ht-07) ................................................................ 16 lt. 

föreläsning på delkursen Historiebruk och minneskultur programmet 
Samtid och kulturarv A (ht-10) ................................................................................ 2 lt. 

föreläsningar/seminarier på momentet Arkiven och informationsvärderingen, 
Arkivvetenskap A (ht-10, ht-11) ............................................................................ 64 lt. 

föreläsningar/seminarier på momentet Arkivredovisning och dokumenthantering, 
Arkivvetenskap A (ht-10, ht-11) ............................................................................ 12 lt. 

föreläsningar/seminarier på momentet Juridik, organisationer och samhälle, 
Arkivvetenskap B (vt-11) ........................................................................................ 9 lt. 

examination på momentet B-uppsats och vetenskaplig metod, 
Arkivvetenskap B (vt-11) ........................................................................................ 4 lt. 

handledning av 4 C-uppsatser + motsv. examensarbeten i historia (ht-08, vt-09) ..... 12 lt. 
handledning av 3 magisteruppsatser i historia (vt-08 till ht-11) ................................. 12 lt. 
handledning av 2 B-uppsatser i arkivvetenskap (vt-11) ............................................... 8 lt. 

Stockholms universitet; Historiska institutionen (underv. 26 lt.) 

seminarier/examination på delkurs om teori och metod, kandidatnivå (ht-08) .......... 26 lt. 

Nordiskt centrum för kulturarvspedagogik (underv. 3 lt.) 

seminarieundervisning om kulturarvspedagogik (ht-11) .............................................. 3 lt. 
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Handledning av doktorander 
Hanna Enefalk, Historiska institutionen, Uppsala universitet. Biträdande handledning 

under hela forskarutbildningen, 2004–2008. Huvudhandledare: prof. Torkel Jansson, 
senare prof. Maria Ågren. 

Madeleine Michaëlsson, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, 
biträdande handledning fr.o.m. 2012. Huvudhandledare: fil.dr Johannes Westberg, 
andra bitr. handledare prof. Donald Broady. 

Planering och ledning av undervisning 
Kursansvarig för delkurs om nationalism (5 p.), magisterprogrammet, Historiska 

institutionen, Uppsala universitet. (vt-04). 
Kursansvarig lärare (tillsammans med Jörgen Gustafson) för den kombinerade 

magisterkursen och Nordplus-kursen Historieskrivning, identitet och makt: 
Intensivkurs i historiografi, Historiska institutionen, Uppsala universitet. (vt-04) 

Delkursansvar inkl. examination: Tematisk studium/läskurs om historiebruk (5 p), i 
termin 7 på programmet Kultur, samhälle, historia, ht 2006 och ht 2007. 

Medverkade i planeringen av arkivvetenskap som nytt utbildningsämne vid Södertörns 
högskola under vårterminen 2010 (arbetade 50 % under tre månader med detta). 

Kursutformning, delkursansvar inkl. examination: Arkiven och informationsvärderingen 
(7,5 hp), moment 2 på Arkivvetenskap A, Södertörns högskola: ht 2010 och ht 2011. 

Delkursansvar inkl. examination: Arkivredovisning och dokumenthantering (7,5 hp), 
moment 4 på Arkivvetenskap A, Södertörns högskola: ht 2010. 

Kursutformning, delkursansvar inkl. examination: Juridik, organisationer och samhälle 
(7,5 hp), moment 1 på Arkivvetenskap B, Södertörns högskola: vt 2011. 

Medverkade i planeringen av det nya kursmomentet Arkivteoretisk fördjupning (7,5 hp) 
på magisterprogrammet i ABM, inriktning arkivvetenskap, Uppsala universitet 
(första gången hållen vt 2013). 

Pedagogiskt utvecklingsarbete 
Deltog 2012 i det pedagogiska utvecklingsprojektet ”Bedömningskriterier på 

masterprogrammet i ABM”, projektledare universitetslektor Reine Rydén, 
slutrapporterat februari 2013. 

Läromedelsproduktion och läromedelsutveckling 
Medverkar med två artiklar i läroboken Utbildningshistoria – en introduktion (se 

referenslista) 
Ingår i referensgruppen för ett pågående läromedelsprojekt i arkivvetenskap med 

inriktning mot rättsinformatik, förf. Cecilia Magnusson Sjöberg och Mats Burell, 
Stockholms universitet. 
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Kontakter med övriga samhället / 
populärvetenskap 
Ingick under hösten 2006 och våren 2007 i nätverket ”Historia, museer och demokrati”, 

som startades 2005 och inkluderade chefer och museipedagoger vid 
Livrustkammaren, Armémuseum, Historiska museet, Musikmuseet och 
Nationalmuseum. Som del i arbetet har jag gjort en analys av skolvisningar i 
Livrustkammaren, vilken kommit att fungera som underlag för museets utveckling av 
verksamheten. Jag har dessutom anlitats som föreläsare i frågor om historiebruk vid 
Armémuseum (12/3 2007), Livrustkammaren (12/4 2007) och Hallwylska museet 
(16/4 2008). 

Medverkade tillsammans med Kerstin Rydbeck och Karin Hjälmeskog i Uppsala 
universitets remissvar på SOU 2012:72 – Folkbildningens samhällsvärden: en ny 
modell för statlig utvärdering (dnr UFV 2012/1993, exp. 2013-02-19) 

Har under 2009 och 2010 anlitats av olika grenar av hembygdsrörelsen (bl.a. på 
Sveriges hembygdsförbunds årsmöte 2010) för att föreläsa och diskutera om 
kulturarv och demokrati, anlitad inom ramen för projektet ”Kulturarvet och 
toleransen”. 

Mitt engagemang i det nationella rådet för folkbildningsforskning (Mimerrådet), 
innebär i sig självt en kontaktyta mellan forskningen och den praktiserande 
folkbildningsverksamheten. 

Har skrivit flera recensioner och artiklar av populärvetenskaplig art – se 
publikationslistan. 

Populärvetenskapliga föredrag m.m. om forskning 
Presentation av forskning vid länsstudiedag för historielärare i Falun 30/10 2000. 
Arbetarrörelsens arkiv, ABF-huset i Stockholm 15/4 2002 
Mimers forskarkonferens, Tollare 6/11 2002. 
IOGT-NTO i Uppsala 27/11 2002 
IOGT-NTO i Älvsjö 2/2 2003 
Folkrörelsearkivet i Uppsala län, 3/11 2003 
Sveriges Hembygdsförbunds årsstämma, 29/5 2010 
Svenska Nykterhetssällskapet, vid Tollare folkhögskola, 25/10 2010 
S:t Eskils gymnasium i Eskilstuna, 28/10 2010 (för lärare) 
På P A Säve-symposiet i Visby, 27/9 2011 
Föreningen för folkbildningsforskning i Stockholm, 22/4 2013 
 
Medverkan i Utbildningsradions tv-produktion Nordens historia 1997 
Medverkan i SR P1:s Historiska klubben 2008 

Administrativa meriter 
Doktorandrepresentant i Historiska institutionens styrelse (Uppsala) 1996–1997 
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Ledamot i Doktorandföreningens styrelse (Historiska inst., Uppsala) 1996–1997 
Klubbmästare i Historiska föreningen i Uppsala, 1996–1997 
Skattmästare i Historiska föreningen i Uppsala, 2004–2005 
Ledamot i det nationella rådet för folkbildningsforskning (Mimerrådet), 2012–2014 
Ledamot (adjungerad från Mimerrådet) i nämnden för Carl Cederblads stiftelse, 

Uppsala universitet 2013– 


