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17. februar 2006 kl. 10.00-17.00: Velkomstkursus ”Fra ansøgning til 
projektplan”  
 
Kurset henvender sig til alle nye Ph.d.-studerende ved Det Humanistiske 
Fakultet, SDU, og deres vejledere. Det vil give information om centrale emner i 
Ph.d.-forløbet: Forskerskolernes aktiviteter, miljøskiftet etc. og give mulighed 
for at udvikle ansøgningen til en Ph.d.-plan.  Kritik og projektkonstruktion 
tager udgangspunkt i de deltagende Ph.d.-studerendes egne 
projektansøgninger. 
 
Arrangører: Jens Dolin (IFPR), Sven Halse (ILKM) og Johannes Wagner (IFKI) 
Lokale: U97 
Tilmelding: inden den 1.2. til Elisabeth Marcussen (marcussen@language.sdu.dk). 
 
Antal ECTS: 1  
 
Udførligt program på http://www.hcaf.sdu.dk/SEMINARS/Velkomstkursus.htm 

  
 

7. juni 2006 kl. 10.00-16.00: Ph.D.-kritikseminar 
Kl. 10.00-12.00 for alle: Oplæg ved Aase Haubro Bitsch Ebbensgaard, Ph.D., 
IFPR 
De forskellige akademiske kulturer har haft tradition for at afgrænse sig mod 
hinanden og omverdenen gennem konsensus om videnskabelighed, diskurser 
og sprog. En afhandlings videnskabelighed vurderes ofte ud fra, hvorvidt den 
magter at iagttage empiri og data ud fra bestemte videnskabelige discipliners 
kulturelle og teoretiske filtre. Men forskning i læring, pædagogik og didaktik 
nødvendiggør, at man inddrager en kompleksitet af videnskabelige fagområder, 
og forskningen må derfor forholde sig til denne kompleksitet både i forhold til 
den akademiske verden og i forhold til den offentlighed, som resultaterne skal 
formidles til og bruges i.  
Med udgangspunkt i afhandlingen om gymnasieelevers brug af historie omsat til 
historiedidaktik diskuteres, hvorvidt og hvorledes det kan gøres.     
Afhandlingen kan lånes på Syddansk Universitetsbibliotek og er desuden 
tilgængelig på http://www.humaniora.sdu.dk/phd/afhandlinger.html 
 
Kl. 12.00-13.00: Pause 
Kl. 13.00-16.00: Workshop om de Ph.D.-studerendes egne projekter 
Oplæg på max. 15 sider indsendes senest den 1. juni 2006 til 
marianne.lysholt@ifpr.sdu.dk. 
Ansvarlig: Lektor Jens Dolin, IFPR.  
Lokale: Comenius 
Antal ECTS: 1. Deltagelse kræver tilmelding senest 1. juni 2006 på e-mail: 
marianne.lysholt@ifpr.sdu.dk 
Udførligt program på www.ifpr.sdu.dk 
 
ØVRIGE RELEVANTE KURSER OG FORSKERSKOLER: 
H.C. Andersen Forskerskolen, SDU http://www.hcaf.sdu.dk/ 
30.-31. marts og 4. april 2006 Projektstyring  
Center for Kunst og Videnskab,SDU http://www.hcaf.sdu.dk/Kursusplan06.pdf 
April-juni 2006 Praktisk grundkursus i mundtlig videnskabsformidling 
Institut for Læring, Aalborg Universitet 
15.-16. marts 2006 Læringsteori 
31. maj og 1. juni 2006 Professionsforskning 
http://www.learning.aau.dk/dk/forskning/forskerskole/#Ph.d.-kurser 
Det Humanistiske Fakultet, SDU http://www.humaniora.sdu.dk/phd/kursus.html 
Ph.D.-uddannelser inden for pædagogik, uddannelse og læring 
http://www.educational-research.dk/ 
 

 
1. marts 2006 kl. 10.00-16.00: Skriveworkshop 
Ved lektor Ellen Krogh, IFPR 
 
Formålet med workshoppen er at skabe rammer for et mere tekstorienteret 
responsarbejde med afhandlingerne end ved kritikseminarerne. Derudover vil 
seminaret afsluttende lægge op til en mere generel diskussion om 
afhandlingsskrivningen som genre. 
 
For at kunne deltage i seminaret, skal man senest den 22. februar indsende 
et max 10 siders tekstuddrag til marianne.lysholt@ifpr.sdu.dk. Hvis der ikke 
foreligger et tekstuddrag til den dato, kan man altså ikke deltage i seminaret. 
Man skal desuden være indstillet på selv at bidrage med grundig respons til 
max 7 andre bidrag til seminaret. 
 
Kl. 10-15 (incl frokostpause) Tekstrespons 
Kl. 15-16 Afhandlingsskrivningen som genre  
Ansvarlig: Lektor Jens Dolin, IFPR 
Lokale: Comenius 
Antal ECTS: 1 
Deltagelse kræver tilmelding på e-mail: marianne.lysholt@ifpr.sdu.dk 
 
Udførligt program på www.ifpr.sdu.dk 
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26. april 2006 kl. 10.00-16.00: Erkendelsesteori og videnskabsteori  
INTRODUKTION TIL ABDUKTION/SLUTNING TIL DEN BEDSTE FORKLARING 
I nyere videnskabsteori spiller abduktion eller slutning til den bedste forklaring 
en fremtrædende rolle. Denne slutningsform hævdes ofte at være den vigtigste 
ingrediens i god videnskabelig metode, og udgør tilsyneladende en attraktiv 
måde hvorpå man kan forbinde empiri og teori uden at det bliver et spørgsmål 
om simpel generalisering eller logisk udledning. Men hvad går slutningsformen 
egentlig ud på, og hvordan forholder den sig til andre – mere kendte eller 
traditionelle – metoder og slutningsformer såsom deduktion, induktion, 
hypotetisk-deduktiv metode og hermeneutik? Seminaret vil dels give en 
introduktion til abduktion/slutning til den bedste forklaring, dels på mere kritisk 
vis diskutere slutningsformens forudsætninger og begrænsninger.  
 
Kl. 10.00-11.45  Introduktion til abduktion/slutning til den bedste forklaring ved 
lektor Søren Harnow Klausen, IFPR 
Kl. 11.45-12.45 Frokostpause 
Kl. 12.45-14.30 Abduktion og slutning til den bedste forklaring ved Jan Faye, 
Institut for Erkendelse, Medier og Pædagogik ved KU 
Kl. 14.30-15.00 Pause 
Kl. 15.00-16.00: Diskussion med udgangspunkt i de Ph.D.-studerendes egne 
projekter 
Ansvarlig: Lektor Søren Harnow Klausen, IFPR 
Lokale: Comenius 
Antal ECTS: 1 
Oplæg på max. 15. sider indsendes senest den 12. april 2006 til 
marianne.lysholt@ifpr.sdu.dk 
Deltagelse kræver tilmelding på e-mail: marianne.lysholt@ifpr.sdu.dk 
 

PRAKTISKE OPLYSNINGER: 
Antal ECTS er oplyst under seminarerne, dog kan der forekomme 
differentiering, hvis deltagerne ikke indsender materiale. 
 
Medmindre andet er anført, afholdes seminarerne i mødelokale Comenius på 
IFPR ved indgang H. Kort over Syddansk Universitet findes på 
http://www.sdu.dk/Kort/CampusOdense/InstitutterOgCentre/DIGstuen.html 
 

 
3. maj 2006 kl. 10.00-16.00: Sociokulturel læringsteori 
Kl. 10.00-12.00 Oplæg ved professor Roger Säljö, Göteborgs Universitet 
Föreläsningen syftar till att presentera ett sociokulturellt perspektiv på 
lärande och utveckling, dess teoretiska utgångspunkter och pedagogiska 
konsekvenser. 
 
Roger Säljö er professor i pædagogisk psykologi ved Göteborgs universitet og 
har tidligere i mange år været professor i adfærdsvidenskab ved Tema 
Kommunikation, Linköpings universitet. 
 
Kl. 12.00-13.00 Pause 
Kl. 13.00-16.00 Workshop med udgangspunkt i de studerendes 
problemstillinger 
 
Antal ECTS: 1 
Ansvarlig: Lektor Jens Dolin, IFPR 
Tilmelding senest den 26. april 2006 til  marianne.lysholt@ifpr.sdu.dk 
Udførligt program på www.ifpr.sdu.dk 
 
23. og 30. maj 2006 kl. 10-16: Narrative Interviews - metodekursus  
Ved lektor Marianne Horsdal 
 
Dette metodekursus i anvendelsen af narrative interviews er det første af to. 
Her er fokus på metoder vedrørende indsamling af narrative interviews, mens 
et kursus i efteråret opfølgende vil dreje sig om metoder til analyse af 
narrative interviews. 
Første dag gennemgås teorier om forskellige former for narrative interviews, 
kvalitative semi-strukturerede narrative interviews og livshistoriske narrative 
interviews, og metodiske og videnskabsteoretiske forhold i relation hertil. 
 
Mellem de to kursusgange udfører deltagerne et prøveinterview, som danner 
materiale og udgangspunkt for anden kursusdag 30.5. Her videreudvikles det 
metodiske således i forhold til deltagernes egne erfaringer og specifikke 
projekter og problemstillinger. 
 
Antal ECTS: 3 
Ansvarlig: Lektor Jens Dolin, IFPR 
Deltagelse kræver tilmelding på e-mail: marianne.lysholt@ifpr.sdu.dk SENEST 
DEN 26. APRIL 2006. Projekttitel samt navne på informanter skal oplyses 
ved tilmelding. Udførligt program på www.ifpr.sdu.dk 




