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Varmt välkommen till kursen! 
 
Vid kursintroduktionen får du information om hur kursen är organiserad för att på bästa sätt erbjuda 
dig möjligheter att uppnå lärandemålen. Något du redan nu kan förbereda är att fundera över en 
disputation du skulle vilja besöka och arrangera för detta besök. Ytterligare ett tips är att fundera 
över vem du skulle vilja samtala med för att genomföra din forskarintervju. Tveka inte att kontakta 
mig om du har frågor.  
 
Jag ser fram emot att träffa alla den 25 januari 2018! 
 
Vänliga hälsningar 
 
Anna Klerfelt 
 

 
Kontakt 
 
Kursansvarig 
Anna Klerfelt: Anna.Klerfelt@ju.se 
 
Utbildningsledare för forskarutbildningen vid HLK 
Elisabet Sandblom: Elisabet.Sandblom@ju.se  
 
Forskningskoordinator 
Radu Dinu: Radu.Dinu@ju.se 
 
Lärare 
Elsie Anderberg: Elsie.Anderberg@ju.se  
 
Kontakta gärna kursansvarig eller utbildningsledare om du har frågor eller funderingar. 
 
 

 
PingPong 
 
Namn på aktivitet: FLLOK36 
Kurslösenord: FLLOK36V1804 
 
Kurslösenordet använder du för att logga in på PingPong-sidan. Där kommer du att finna 
information om kursen. Sidan är under konstruktion. I mappen Dokument kommer du att kunna 
ladda ner delar av kurslitteraturen. Den litteratur du behöver skaffa är Handal, Gunnar & Lauvås, Per 
(2008). Forskarhandledaren.  
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Schema 
 
Introduktion 
2017-01-25 09.00-12.00 Hd421  Anna Klerfelt, Elisabet Sandblom (kl. 11-12) 
 
2017-02-08 09.00-12.00 Hd421  Anna Klerfelt,  Elsie Anderberg (09.00-12.00)  
 
2017-03-01 09.00-12.00 Hc334  Anna Klerfelt 
 
2017-03-08 09.00-12.00 Hd421  Anna Klerfelt 
 
2017-03-15 09.00-12.00 Hd421  Anna Klerfelt 
 
2017-03-22 09.00-12.00 Hd421  Anna Klerfelt 
 
 
 
25/1 Introduktion 
Regler och bestämmelser Steg i forskarutbildning Avhandlingsformer Artikelstruktur Frågor till 
forskare Fördelning av ansvar för frågor till Elsie om handledarrelationen 
 
 
8/2 Handledarrelationen Forskningskommunikation  
 

Handal, Gunnar & Lauvås, Per (2008). Forskarhandledaren. Lund: Studentlitteratur. 200 s. 

White, Lynn (2005). Writes of a Passage. Writing an Empirical Journal Article. Journal of Marriage and 
Family, 67, 791-798. 8 s. 

 
1/3 Söka stipendium Söka anslag Presentera på konferens  
 

Lindholm, Stig (1999). Forska och skriva. En liten vägledning. Lund: Academica adacta. 74 s.  

Locke, Karen & Golden-Biddle, Karen (1997). Constructing opportunities for contribution: 
Structuring intertextual coherence and ”problematizing” in organizational studies. Academy of 
management Journal, 40(5), 1023-1064. 41 s. 

Przeworski, Adam & Salomon, Frank (1995). The Art of Writing Proposals. Brooklyn: Social Science 
Research Council. 8 s.  

 
8/3  Redovisa intervju av forskare 

15/3 Redovisa disputation 
 
22/3 Examination Forskningsdesign 
  
Vid kursens slut sker kursutvärdering. 
 
Vissa ändringar kan förekomma.  
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Examination 
Uppgift 1 – Paper 1: Muntlig samt skriftlig presentation av forskarintervjun. 
Datum – 5 mars inlämning via mail till examinator och kursdeltagare av den skriftliga presentationen 
av intervjun.  8 mars muntlig presentation. 
 
Uppgiftsbeskrivning: 
Den skriftliga presentationen ska bestå av en sammanfattning av forskarens svar på intervjufrågorna. Ditt paper 
avslutas med en egen reflektion. Omfattning: 2-3 sidor. 
 
Den muntliga presentationen består av samma innehåll som beskrivits för den skriftliga presentationen samt att den 
presenterande kursdeltagaren lyfter 1-2 frågor till övriga gruppen för gemensam diskussion.  
 
Betygsskala:  
U-G  
 
Uppgiften bedöms efter: 
Genomförande efter anvisningar.  
 
Feedback: 
Muntlig feedback vid den muntliga presentationen av examinator samt kursdeltagare. 
 
Examinator: 
Anna Klerfelt 
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Uppgift 2 – Paper 2: Muntlig samt skriftlig presentation av en avhandling. 
Datum – 12 mars inlämning via mail till examinator och kursdeltagare av den skriftliga presentationen 
av avhandlingen. 15 mars muntlig presentation. 
 
Uppgiftsbeskrivning: 
Den skriftliga presentationen ska bestå av en sammanfattning av avhandlingen avseende problemställning, syfte och 
forskningsfrågor, teoretiska utgångspunkter, metodologi, metodiska verktyg, resultat, analys, diskussion, framtida 
forskningsfråga. Därefter beskrivs opponentens huvudsakliga kritik, samt respondentens försvar och 
betygsledamöternas och auditoriets frågor. Ditt paper avslutas med en egen reflektion. Omfattning: 2-3 sidor. 
 
I den muntliga presentationen introducerar doktoranden kort avhandlingens innehåll och vetenskapliga bidrag, för att 
sedan lägga tonvikten vid avhandlingens form, styrkor och svagheter samt de egna reflektionerna kring disputationens 
form, deltagarnas tillvägagångssätt och de egna lärdomarna. 
 
Betygsskala:  
U-G  
 
Uppgiften bedöms efter: 
Genomförande efter anvisningar.  
 
Feedback: 
Muntlig feedback vid den muntliga presentationen av examinator samt kursdeltagare. 
 
Examinator: 
Anna Klerfelt 
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Uppgift 3 – Forskningsdesign alternativt presentation av preliminära resultat som konferenspaper. 
Datum – 19 mars Skriftligt abstract via mail till examinator och kursdeltagare, samt manus till 
granskande kamrat. 22 mars muntlig presentation. Muntlig och skriftlig respons från granskande 
kamrat, frågor från övriga deltagare. 29 mars inlämning av forskningsdesign/konferenspaper skriftligt till 
examinator. 
 
Uppgiftsbeskrivning: 
Forskningsdesign/konferenspaper anpassad till respektive genre enligt sedvanlig akademisk tradition. 
Forskningsetiska aspekter ska tydligt beskrivas.  
 
Betygsskala:  
U-G 
 
Det sammanfattande betyget godkänd innebär att alla uppgifter är godkända och att lärandemålen 
har uppnåtts. 
 
Uppgiften bedöms efter: 
Genomförande efter anvisningar. 
 
Feedback: 
Muntlig feedback från examinator och kursdeltagare vid muntlig presentation. Muntlig och skriftlig respons från 
granskande kursdeltagare. Skriftlig respons från examinator på den slutliga produkten inlämnad efter den muntliga 
presentationen. 
 
Examinator: 
Anna Klerfelt 
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Studieverkstaden  
http://ju.se/student/service/studieverkstaden.html 
 
Använd dig gärna av Studieverkstaden. De har ett spännande utbud av föreläsningar, litteraturtips 
och personligt stöd vad gäller skrivande. För individuell texthandledning behöver du anmäla dig. Se 
ovanstående länk för vidare information. 

Studieverkstaden erbjuder 

• Samtal kring struktur, stil och språk 
• Svar på frågor kring skrivregler och grammatik 
• Ordbehandlingsknep 

 
Studieverkstaden erbjuder inte 

• Synpunkter på faktainnehållet 
• Rättning, korrekturläsning, eller redigering 
 
Kontakt 
studieverkstaden@ju.se 
 
Plats och öppettider 
C2014, Högskolebiblioteket 
Mån 13-14, fre 11-12 
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