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Studieguide 
 
Uppdrag Kunskap 
 
Kurs på forskarnivå med start måndagen den 2 september 2013. 
  
Studierna syftar till att de deltagande seniorerna genom egna kunskapsbidrag ska 
medverka till bättre liv för framtidens sjuka äldre. De genomförda arbetena ska 
eftersträva en forskningens idéhöjd och systematik samtidigt som de ska börja i 
praktiken och sluta i praktiken. Genom att förverkliganden (implementeringar) 
utgör både grogrund och avsikt, blir nålsögat för kunskapsbidragen att de ska nå 
fram till och in i berörda verksamheter. Vardagens praxis utgör således det 
omedelbara fokuset. Endast i undantagsfall kommer vetenskaplig publicering att 
ses som det huvudsakliga kunskapsbidraget och därmed ges högsta prioritet. 
Publicering på forskningsnivå blir aktuell främst för dem som vill söka sig till 
fortsatta forskarstudier.  
 
Något mindre än hälften av Uppdrag Kunskap inriktas på att ge bakgrunder: 
forskningsläget kring det nya åldrandet, teoretiska och metodiska aspekter på 
kunskapens väsen samt fördjupningar i de varierande roller och funktioner som 
kunskapen haft vid utveckling av äldrevård och -omsorg genom tiderna. Den andra 
dryga halvan (4,5 högskolepoäng dvs. motsvarande minst 3 veckors heltidsarbete) 
utgörs av det egna arbetet under individuell handledning (cirka 6-8 timmar) på 
akademisk nivå. Efter ett första personligt handledarmöte rekommenderas att den 
fortsatta handledningen till största delen sker via epost, telefon eller skype. 
 
Genomförandet av Uppdrag Kunskap struktureras genom 4 tvådagars-workshops 
mellan vilka det individuella arbetet utförs under handledning av särskilt utsedda 
handledare och via handledning och samtal på det gemensamma forumet på 
internet. Internatsdagarna syftar till att starkt koncentrerat ge inspiration, 
utmaningar och ständigt konstruktiv kritik. De utformas som en blandning av 
föreläsningar, handledningar, litteraturdiskussioner och fortlöpande redovisningar 
av de egna arbetenas framåtskridande.  
 
Inför Workshop 1 
I din ansökan har du formulerat en första idé om den inriktning du vill ge ditt 
arbete. På denna får du en första individuell återkoppling före workshop 1. 
Avsikten med denna är främst att slå an den ton av öppenhet, nybyggande och 
eftersträvan av varandras framgång som ska karakterisera hela Uppdrag Kunskap.  
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Under Workshop1  
Denna workshop utformas som den förstagångshändelse den är när nu tjugo 
pionjärer möts för första gången och påbörjar ett unikt projekt. Uppbyggnad: 
 

• Ömsesidig presentation av deltagare och ansatser 
• ”Bättre liv för sjuka äldre”, SKL (projektledare Maj Rom) 
• Kursledningen om Uppdrag Kunskap (Bodil Jönsson, Gerd Ahlström) 
• Det nya åldrandet och introduktion till litteraturen (Bodil Jönsson) 
• Gruppdiskussioner kring preliminära individuella arbetsinriktningar 
• Introduktion till forskningsanknytning (Gerd Ahlström) 

  
 
Inför Workshop 2 

• Litteraturstudier av de tre böcker som ger bakgrund till det nya åldrandet. 
Diskutera gärna på forumet och förbered frågor till workshop:en. 

• Fortsatt utveckling av din projektidé, gärna så öppet som möjligt på 
forumet. Försök nå fram till en rubrik och en presentation på 1-2 sidor om 
problemområdet, syfte och frågeställningar samt hur du vill lägga upp 
arbetet.   

Kursledningen ger återkoppling på forumet och arbetar med att rekrytera 
individuella handledare. 
 
 
Under Workshop 2 
Denna workshop har temat Kunskapens immateriella väsen – kunskap som bär 
över tid och rum. Den inkluderar: 

• Diskussion av den lästa litteraturen och introduktion av den nya. 
• Föreläsningar om kunskapens och lärandets väsen (Bodil Jönsson) 
• Olika vidareutvecklingar av projektarbetena, bl a genom möten med 

handledare och kursledningen 
  
 

Inför Workshop 3 
Under detta tidsintervall kommer deltagarna att i samråd med sina handledare göra 
de avgörande avgränsningarna av sitt arbete samt ringa in nyckelidéer, 
nyckelbegrepp och nyckelreferenser. De individuella litteraturstudier som detta 
förutsätter kompletteras med den gemensamma litteraturen inför workshop 3.  
 
Allas arbeten diskuteras löpande i forumet. 
 
 
 
Under Workshop 3 
Denna workshop har temat Vården och tidsandan, om hur det varit och om hur det 
kan bli. Den inkluderar: 

• Diskussion av den lästa litteraturen 
• Gästföreläsning (Karin Johannisson)  
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• Projektarbetena 
 

  
 
Inför Workshop 4 
Nu börjar du närma dig upploppet och arbetet har nu två riktningar som båda ska 
läggas ut på forumet senast den 25 april. 
 
I den ena ska du presentera en exempelrik plan för hur du tänker medverka till att 
ditt arbete kommer att förverkligas (gör en särskild precisering av de sammanhang 
där förankring kommer att ske före 1 juli 2014).  
 
I den andra gör du en så forskningsanknuten presentation som möjligt av ditt 
arbete. Dokumentet bör vara 5-8 (inte överstiga 8 sidor), inklusive referenser, 
radavstånd 1,5, teckenstorlek 12, och hålla följande struktur:  
Syfte och frågeställning: Precisera syfte och grundläggande frågeställningar. 
Problemområde: Beskriv bakomliggande problem och hur det anknyter till Ditt 
projekt och ett bättre liv för sjuka äldre. 
Bakgrund: En kort introduktion med bakomliggande teoretiska och metodologiska 
utgångspunkter. 
Metod: Beskriv, analysera och värdera de former under vilka du byggt upp ditt 
material och ditt vetande på ifrågavarande område. 
Intervention: Om ditt arbete inkluderar en intervention, beskriv denna utförligt.  
Kunskapsbidrag: Här presenterar du ditt egentliga resultat: ditt kunskapsbidrag till 
stöd för ett bättre liv för sjuka äldre. Var noga med att skilja på beskrivning, analys 
och värdering – observera att samtliga ska inrikta sig på det relevanta för bättre liv för 
sjuka äldre. 
 
 
Under Workshop 4 
Denna workshop har temat Magnolia, klang- och jubeltid. Den kommer odelat att 
ägnas resultaten av satsningen, dels i form av de enskilda kunskapsbidragen, dels i 
form av en preliminär analys av vilket som är de övergripande kunskapsbidragen  
från Uppdrag Kunskap. 
 
Examination 
Examinationen kommer att baseras på de slutliga skriftliga bidragen på forumet (före 
den 25 april) samt på de muntliga redovisningarna under workshop 4. I undantagsfall 
tillkommer kompletterande examination. Examinatorer kommer att vara Gerd 
Ahlström och Bodil Jönsson.  
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