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Målet för projektet FokusRom är att stärka kunskaperna inom området romersk historia och 
kultur för studenter på avancerad nivå och forskarutbildningsnivå i ämnena Antikens kultur 
och samhällsliv och Latin. Lärare inom de två ämnena samverkar. På det sättet kan 
specialistkompetens inom respektive ämne aktiveras så att språkliga och historiska 
ämneskunskaper förenas. Projektet ger studerande och lärare en möjlighet till en fördjupning 
och specialisering inom antikstudiet, särskilt dess historiska del som under lång tid varit 
eftersatt i Sverige.  

Projektet har varit aktivt sedan hösten 2008. Det utgår från ett samarbete mellan 
universiteten i Lund och Göteborg, och dess främsta målgrupp är studenter och doktorander 
vid dessa två universitet. Vi som driver projektet arbetar med både undervisning och 
forskning. Arbetet sker på fyra fronter. Vi arrangerar halvterminskurser (15 hp) i romerska 
ämnen för avancerad nivå/forskarnivå; heldagsseminarier kring forskning, öppna också för 
intresserade på grundnivå; informella möten på nationell basis för doktorander i de båda 
ämnena där de kan diskutera sina avhandlingar med varandra; samt diskussionsmöten kring 
valda texter ur den romerska litteraturen för avancerade studenter och forskare. Projektet vill 
också gärna nå intresserade utanför universiteten.  

Mest arbete har vi satsat på halvterminskurserna och heldagsseminarierna. 
Mellan 2008 och 2011 har vi genomfört tre kurser och sju seminarier, växelvis i Lund och 
Göteborg. Studenter, forskare och lärare som deltagit i kurser och seminarier har fått 
resebidrag av universiteten för att kunna röra sig mellan orterna. Kurslärarna har undervisat 
delvis på utbytesbasis.  

Den senaste och fjärde kursen inom projektet gavs höstterminen 2011. Dess 
tema var Res Gestae, kejsar Augustus egen berättelse om sitt livsverk. Undervisningen gavs i 
Lund men omfattade också en kort vistelse i Rom. En av kurslärarna var en engelsk forskare 
som är specialiserad på Res Gestae: Alison E. Cooley, University of Warwick. 

Sent på året 2011 var projektet också delaktigt i utgivningen av ett temanummer 
om Caesar i den svenska tidskriften Medusa (Medusa nr 3-2011). 
 
Projektledare är (sedan 2011) Anne-Marie Leander Touati, Lund och Ida Östenberg, 
Göteborg (Antikens kultur och samhällsliv) samt Cajsa Sjöberg, Lund och Gunhild Vidén, 
Göteborg (Latin). Eva Rystedt, Lund (Antikens kultur och samhällsliv) var verksam fram till 
2011. 
 
 
Närmare information om den hittillsvarande aktiviteten inom projektet: 
www.ark.lu.se/utbildning/fokusrom/ 
www.historiskastudier.gu.se/Samverkan/fokus-rom/ 
Adresser till projektledarna: 
Anne-Marie.Leander@klass.lu.se 
Ida.Ostenberg@class.gu.se 
Cajsa.Sjoberg@klass.lu.se 
Gunhild.Viden@class.gu.se 


