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Inför kursintroduktionen - projektbeskrivning
Den 6 april ska ni kort presentera era egna forskningsprojekt. Ni kommer att få ca 1015 minuter till förfogande och det blir alltså er uppgift att till dess försöka skissa fram de
mest centrala delarna av er forskning, med utgångspunkt i var ni befinner er i processen
i detta nu. Val av forskningsområde, metod, teoretiska utgångspunkter etc. är
naturligtvis inslag som vi ser fram emot att få ta del av. Ni får själva bestämma upplägg
på er presentation. Efter respektive presentation ges lite utrymme för kortare
diskussion. Inför träffen ska ni ha läst den litteratur som finns angiven i
momentschemat.

Från lärare till forskare – din berättelse
Till träff 2 den 27 april ska ni skriva om er resa genom livet med fokus på er
lärargärning och era tankar, funderingar och reflektioner inför att gå in i en
forskarutbildning. Ni ska också – med utgångspunkt i nuet och genom att se tillbaka på
ert liv - försöka skriva fram bakgrunden till era doktorandstudier – d.v.s. vad är det som
gjort att ni inlett dessa studier?
Berättelsen ska vara ca 4 A4-sidor och texterna mailas till mig senast 24 april så att jag
hinner läsa dem inför träffen (texterna mailas till stig-borje.asplund@kau.se). Din
berättelse presenterar du sedan muntligt (ni får ca 25 minuter till förfogande inklusive
kort uppföljande diskussion). Den skriftliga versionen behöver inte följa några specifika
formella krav utan det är innehållet som är det viktiga.
Inför träffen ska ni också ha läst den litteratur som finns angiven i momentschemat.
Textseminarier
När vi träffas 11 maj och 23 maj kommer vi att diskutera några texter mer ingående. Mer
information om upplägg och former för dessa diskussioner ger under vår första
gemensamma träff. Inför respektive träff ska ni ha läst den litteratur som finns angiven i
momentschemat.
Examinationstillfälle
Till det sista tillfället ska du genom att ta avstamp i det centrala innehållet i kursen
formulera ett problemområde som kan kopplas till den egna forskningsprocessen. Skriv
fram detta problemområde och tydliggör kopplingen till kursens innehåll och för
därefter ett resonemang kring de frågor du valt att fokusera, där du tar spjärn emot
lämplig kurslitteratur. Uppgiften går alltså ut på att du ska problematisera din egen
forskningsprocess utifrån kursens innehåll och relevant kurslitteratur. Texterna skickas
in till stig-borje.asplund@kau.se senast 6 juni.

Texterna ska sedan ventileras i seminarieform den 13 juni där ni ansvarar för att ge
respons på en av era studiekamraters texter. Mer information om detta upplägg ges
under våra gemensamma träffar.
Omfång: Max 4000 ord.
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