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Kursusprogram for Forskerskolen i Gymnasie- og MVU/CVU-pædagogik forår 2007 
 
5. februar kl. 10-16: Skriveworkshop ved Ellen Krogh 
Formålet med workshoppen er at skabe rammer for et mere tekstorienteret responsarbejde 
med afhandlingerne end ved kritikseminarerne. Fokus er altså på afhandlingsgenren med 
udgangspunkt i tekstudkast.  
 
For at kunne deltage i seminaret, skal man senest den 29. januar, dvs. en uge før seminaret, 
indsende et max 10 siders tekstuddrag til marianne.lysholt@ifpr.sdu.dk. 
Man skal desuden være indstillet på selv at bidrage med grundig respons til max 7 andre bidrag 
til seminaret. 
 
Tekstuddraget skal vedlægges  
• En præsentation af tekstens status (hvor langt er I med den) og af dens placering i 

afhandlingen.  
• Angivelse af hvad I særligt ønsker respons på.  
• Angivelse af om I ønsker en coach-præget, skriverorienteret respons hvor responsgiverne 

spørger og I selv får lov at tale, eller om I ønsker en tekstorienteret respons hvor 
responsgiverne taler og I selv lytter.  
(Vi behøver jo ikke at være rigide, men det er godt at have en klar kontrakt at arbejde ud 
fra). 
 

Seminaret bliver tilrettelagt som en workshop hvor tekstudkastene får respons på skift.   
Hvis der er op til 8 deltagere, gennemføres responsen i én gruppe. Hvis der er mere end 8 
deltagere, vil I hver især blive bedt om at udpege 3 sider til fællesrespons. Hver deltager vil i 
det tilfælde skulle læse et antal fulde tekster samt et antal tresiderstekster. Seminaret vil 
blive tilrettelagt i to sekvenser: en fællessekvens hvor alles 3-siderstekster får respons, og en 
opdelt sekvens hvor de to grupper selv styrer responsrunden på hele tekster.  
Jeg vil enten veksle mellem grupperne eller rekvirere en anden VIP til at give respons i den ene 
gruppe. 
 
Som perspektiv og reference for tekstarbejdet læses: 
Ib Poulsen (2005): Styr på ph.d.-afhandlingen. I From et. al.(red.): Proces og struktur i ph.d.-
forløbet – om at leve og overleve. Teksten kan rekvireres hos marianne.lysholt@ifpr.sdu.dk 
 
Kursusansvarlig: Lektor Jens Dolin 
Antal ECTS: 1 
Tilmelding SENEST DEN 29. JANUAR 2007. Tilmeldingsblanket findes på WWW.IFPR.SDU.DK 
 
7. marts kl. 10-16: Køn og identitet 
Marie Nordberg, ph.d. i etnologi, Center for Gender Research, Karlstads universitet, vil ud fra 
sin afhandling Jämställdhetens spjutspets? Manliga arbetstagare i kvinnoyrken, jämställdhet, 
maskulinitet, femininitet och heteronormativitet (2005) – og ud fra et poststrukturalistisk 
perspektiv med inspiration fra kritisk mandeforskning og queer-teori – diskutere skabelsen af 
mandlig identitet i kvindeligt kodede omsorgserhverv som barneomsorg, sygepleje og 
damefrisering. Hun vil bl.a. komme ind på vanskelighederne ved at rekruttere mandlige 
arbejdstagere og rette opmærksomheden på hvordan forskning i kønnenes adfærd fortsat i høj 
grad er styret af kønsrolleteorien. 
Ulla Gerner Wohlgemuth, ph.d.-stipendiat ved IFPR, vil præsentere den særlige måde, hvorpå 
hun i sit ph.d.-projekt nærmer sig emnet ”mænd og/i kvindejob”    
 
10.00-12.00  Marie Nordberg: Køn og identitet 
12.00-13.00 Pause 
13.00-14.00 Ulla G. Wohlgemuth: Mænd og/i kvindejob  
14.15-16.00 Diskussion af deltagernes projekter 
 
Kursusansvarlig: Lektor Søren Harnow Klausen. 
Antal ECTS: 1 
Tilmelding SENEST DEN 28. FEBRUAR 2007. Tilmeldingsblanket findes på WWW.IFPR.SDU.DK 
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28. marts kl. 10-16: Aktionsforskning 
Professor Kurt Aagaard Nielsen (RUC) holder en forelæsning om aktionsforskningen som 
videnskabsteoretisk genre, hvordan den forsker sig til empirisk analytisk forskning, forskellige 
tolkninger af aktionsforskning mv. Der vil også blive præsenteret 1-2 eksempler på 
aktionsforskningsprojekter, der sætter læreprocesser på dagsordenen; dels læreprocesser i 
forhold til borgerinddragelse i lokalsamfundsudvikling, dels læreprocesser i arbejdslivet. 
Endelig vil forelæsningen levere overvejelser om særlige problemer og muligheder ved at 
bedrive aktionsforskning i et ph.d.-forløb. 
 
Litt: det anbefales at man anskaffer sig en bog der skrevet til 
forskeruddannelse i aktionsforskning: 
Kurt aagaard Nielsen og Lennnart Svensson: Action research and 
Interactive Research.2006. Udgivet på forlaget Shaker Publishing. Bogen 
kan bestilles til favørpris i RUC`s boghandel. Bogen rummer artikler om 
grundspørgsmål i aktionsforskningen samt bidrag fra PhD-studerende, der 
har gennemløbet et forskeruddannelsesforløb med afsæt i aktionsforskning. 
 
10.00-12.00  Oplæg ved Kurt Aagaard Nielsen 
12.00-13.00 Pause. 
13.00-16.00 Diskussion med udgangspunkt i deltagernes projekter  
 
Kursusansvarlig: Lektor Jens Dolin 
Antal ECTS: 1 
Tilmelding SENEST DEN 21. marts 2007. Tilmeldingsblanket findes på WWW.IFPR.SDU.DK 
 
25. april kl. 10-16: Diskursanalyse 
Tema: Diskursanalyse. Introduktion til diskursanalysen som forskningstilgang og metode. 
Gæsteforelæser: Professor Lilie Chouliaraki, Copenhagen Business School. 
Nærmere information om seminaret følger senere. 
 
10.00-12.00  Oplæg ved Lilie Chouliaraki 
12.00-13.00 Pause. 
13.00-16.00 Diskussion med udgangspunkt i deltagernes projekter 
 
Kursusansvarlig: Lektor Jens Dolin 
Antal ECTS: 1 
Tilmelding SENEST DEN 18. APRIL 2007. Tilmeldingsblanket findes på WWW.IFPR.SDU.DK 
 
6. juni kl. 10-16: Kritikseminar 
Om formiddagen vil én eller flere af de ph.d.-studerende, der forsvarer sin afhandling i løbet af 
efteråret 2006, forelæse over et generelt tema i tilknytning til afhandlingen. Se nærmere på 
hjemmesiden. 
Om eftermiddagen vil de studerende gruppevis diskutere deres projekter med instituttets 
VIP’er ud fra fremsendte oplæg. 
Oplæg på max 15 sider indsendes senest den 30. maj til marianne.lysholt@ifpr.sdu.dk. 
 
Kursusansvarlig: Lektor Jens Dolin og lektor Søren Harnow Klausen 
Antal ECTS: 1 
Tilmelding SENEST DEN 30.  MAJ 2007. Tilmeldingsblanket findes på WWW.IFPR.SDU.DK 


