
Välkomna till skrivardagar för forskarstuderande  på Södra Berget 27-28 oktober 
 
Program och innehåll 
27 oktober 
- Från 10.00 Förmiddagsfika  
- 10.30 Gemensam inledning och skrivövning  
- Lunch  
- Eftermiddagsfika 
- 17-18 gemensam skrivövning 
- 18.30 gemensam middag 
-  

28 oktober 
- 8.30-9.30 gemensam skrivövning 
- Förmiddagsfika 
- Lunch  
- Eftermiddagsfika och avslut 
- Avresa mot Östersund ca 15.30 

 
Tiderna mellan skrivövningarna och måltiderna planerar ni som ni vill.  
Det finns ett konferensrum där vi kan sitta och skriva, men tycker ni att ni hittar något annat ställe 
som  passar er bättre väljer ni givetvis det. 
 
Det finns några saker jag vill att ni ska göra och tänka på innan vi ses på Södra Berget:  
- Förbered en ”hisspresentation” av ert avhandlingsarbete, dvs när någon frågar vad du forskar 

om kan du göra   en kort sammanfattning på ca en minut. 
- Gör dig otillgänglig och markera i Outlook att du är bortrest och inte kan svara på mail. 

Telefonkontakt med familj undantaget såklart. 
- Planera vad du ska skriva och ha realistiska förväntningar. 
- Ägna inte tid till att söka artiklar eller böcker när du är på plats, ha dem med dig och helst 

lästa, om du hinner. 
- Om du vill kan du pröva att skriva enligt Åsa Burmans modell, dvs i 45-minuterspass och 

sedan 15 minuters paus. Även om du inte har lyckats skriva så mycket du har planerat är du 
värd en paus för att hämta energi. 

- Att ta en promenad (utan telefon och uppkoppling) när det man fastnat i något kan vara nog 
så   effektivt för att lösa ett problem som att sitta vid datorn och brottas med orden. 

 
Transporter 
Från Östersund till Södra Berget kommer gemensam transport ordnas. Mer information kommer 
vid senare tillfälle. Deltagare från Sundsvall ordnar era egna resor – fakulteten ersätter utlägg för 
transport från Sundsvall till Södra Berget men ni får samordna och boka det själva. 
 
Boende 
Det finns enkelrum bokade för alla på Södra Berget, även för de som arbetar på campus 
Sundsvall. Om det skulle vara så att ni inte behöver ett hotellrum – hör av er till Maria Evans. 

 
Anmälan 
Senast 18 oktober till Maria Evans (maria.evans@miun.se)  Ange om ni vill åka med gemensam 
transport från Östersund samt om ni har särskilda önskemål kring maten.  
Jag ser fram emot att träffa er alla och hoppas att det ska bli både produktiva dagar och trevlig 
samvaro. 
 
Med vänliga hälsningar  
 
Susanna Öhman 
Studierektor för forskarutbildningen, fakulteten för humanvetenskap 
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