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UTNYTTJA KURSTILLFÄLLENA I EN STUDIECIRKEL!
 

Folkrörelsearkivets kurstillfällen genomförs i samarbete med ABF i Uppsala län.  
De kan utnyttjas som understöd för studiecirklar för att skriva, dokumentera eller 

göra en utställning om den egna föreningens historia – eller om någon annan 
historia som kan forskas fram i arkivens läsesalar, dokumenteras genom intervjuer 

och liknande. Källkritik, intervjuer och dokumentation, skrivprocessen och 
utställningar som ett medium, är kurstillfällen som särskilt utformats med tanken 

att de ger en metodisk grund för arbetet i en studiecirkel.
 

Intresserad av att starta en studiecirkel i höst? Eller kanske vill du förbereda dig 
som cirkelledare genom att under hösten ta del av våra kurstillfällen?  

Kontakta Örjan Simonson på Folkrörelsearkivet eller Mikal Styrke på ABF: 

Örjan Simonson, tel 018-727 24 71, E-post: orjan.simonson@fauppsala.se
Mikal Styrke, tel 010-199 04 42, E-post: mikal.styrke@fauppsala.se 

Folkrörelsearkivet för Uppsala län arbetar sedan 1978 med att bevara 
föreningslivets historia. Föreningarnas historia är en del av sam hällets 

historia och vi arbetar aktivt med att tillgängliggöra vårt material. 
Utställningar, öppna visningar, arkivpedagogik och medverkan vid 
olika evenemang är exempel på detta. Arkivet erbjuder även kurser  

och vi tar gärna emot studiebesök.

PRISER PER KURSTILLFÄLLE

FOLKRÖRELSEARKIVETS  
KURSER I HÖST 

VÄND FÖR HÖSTENS KURSER



MÅNDAG 17 SEPTEMBER KL 18.30  

Källkritik & arkivstudier
Lärare: Örjan Simonson 

Vad kännetecknar arkivforskning och vilka är  
de källkritiska grunderna för studier av arkiv - 
hand lingar? Vi går igenom tumregler som att  
konstatera äkthet, tendens och samtidighet. Kur - 
sen inleds med att Mikal Styrke från ABF infor- 
merar om studiecirkelverksamhet, och särskilt  
om studiecirklar, för att dokumentera och skriva 
historia: ett tillfälle också för att meddela intresse 
för bildande av studie cirklar (se mer om studie- 
cirklar nedan).
 
MÅNDAG 1 OKTOBER KL. 18.30 – 20.30 

Dokumentation & intervjuer
Lärare: Agneta Lilja
 
Hur planerar man och genomför en intervju för ett 
dokumentationsprojekt? Vilken roll spelar doku-
mentationen och människors minnen när skriftliga 
uppgifter saknas eller inte berättar allt värt att veta? 
Agneta Lilja är FD i etnologi och har också arbetat 
med dokumentation på ISOF. 
 
MÅNDAG 15 OKTOBER KL 18.30 – 20.30 

Hembygd & diaspora – uppbrott  
och vårt behov att minnas
Lärare: Marcia Sá Calvalcante Schuback
 
Vad är en hembygd när anknytningen finns till flera 
platser? diskuterar exilens och nyetable ringens 
verklighet. Ett kurstillfälle om exilens och nyetablerin-
gens verklighet,  att minnas tillbaka och att skapa en 
ny platstillhörighet. Marcia Sá Cavalcante Schuback 
är professor i filosofi på Södertörns högskola.

MÅNDAG 19 NOVEMBER KL 9.00 – 12.00 

Arkivvårdskurs för föreningar
Lärare: Per Agius & Örjan Simonson

Vad ska en förening tänka på vid bevarandet av 
och behändig åtkomst till det egna arkivet? Kursen 
tar upp både pappersarkivet och det digitala på 
hårddisken och i molnen.

MÅNDAG 19 NOVEMBER KL 18.30 – 20.30 

Skrivprocessen
Lärare: Anisur Rahman

Hur arbetar man för att göra sin berättelse till en 
engagerande text? Anisur Rahman ger en introduk-
tion till hur man ska tänka som författare, till texter 
som bygger på faktaunderlag eller på fantasin – eller 
lite både och. Anisur Rahman är författare och  
ledare för skrivarcirklar på Studiefrämjandet.

MÅNDAG 3 DECEMBER KL 10 – 12

Historikkurs
Lärare: Per Agius

Grundläggande tips och råd för alla er som plane - 
rar att skriva ihop en föreningshistorik. Från forsk-
ning till skrift.

MÅNDAG 3 DECEMBER KL 18.30 

GDPR (dataskyddsförordningen)  
i föreningar & arkiv
Lärare: Kjell Adolfsson

Dataskyddsförordningen (General Data Protection 
Regulation – GDPR) och den kompletterande 
dataskyddslagen trädde i kraft 25 maj i år. Kjell  
Adolfsson, Jur. Dr och lektor i handelsrätt på  
Företagsekonomiska institutionen, reder ut  
vad dataskyddsförordningen innebär, vad före - 
nin gar bör tänka på vid hanteringen och inför 
arkive ring av persondata.

MÅNDAG 10 DECEMBER KL 18.30 

Utställningen som presentation
Lärare: Urban Josefsson

Använd utställningen som uttrycksform för  
att berätta om föreningens eller en företeelses  
historia, eller föra ut ett budskap. Oavsett om ut-
ställningar är påkostade eller med enkla medel  
ska redovisa t.ex. resultaten av en studiecirkel, 
vinner de på att arrangörerna har en förståelse  
för hur ett rum kan användas på bästa sätt. Urban 
Josefsson är idé historiker och föreståndare på 
Medicinhistoriska museet.
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