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Förslag på uppsatsämnen och exjobb i anslutning till projektet
Eduscapes – Globaliserade utbildningslandskap: Studenter, mobilitet
och lärande i kunskapssamhället
Här nedan listas ett antal förslag på intressanta ingångar till olika delprojekt. Observera
att förslagen och rubrikerna är tentativa. Du som är intresserad av att diskutera dessa bör
ta kontakt med någon av oss för att undersöka hur dina intressen kan matcha våra.
Delstudier kan göras av flera personer tillsammans. Projekten är i första hand öppna för
studenter från KTH, Linköping/Norrköping och Luleå. Men om du studerar vid något
annat universitet är du självklart också välkommen att ta kontakt med oss.
Denna lista uppdateras fortlöpande. Ge gärna förslag på egna idéer som du tror skulle
platsa inom ramen för detta projekt.
Projektidéerna handlar i samtliga fall om högre utbildning och globalisering, från lite
olika perspektiv: historiska, idéhistoriska, antropologiska och etnografiska, sociologiska,
utbildningsvetenskapliga m.m. Ämnena bör passa dig som är student inom samhälls- och
kulturvetenskapliga program, för studenter i lärarutbildningen, men även för studenter
inom teknik och ekonomi. Vi kan tänka oss att vissa ämnen fokuserar på teknik eller
ekonomi i något av dessa sammanhang, även om de flesta förslag just nu är skrivna
utifrån en hum-sam horisont.
Empiriskt fokus i projektet är Sverige, men vi kommer även att fokusera på Sydostasien
och Mellanöstern. I samarbete med kollegor i Norge och Ryssland planerar vi just nu för
ett motsvarande projekt som fokuserar på Barentsregionen, något som särskilt kan passa
studenter i Luleå.
De flesta projekt bygger på att studenter samlar in ett eget material, t ex texter och
dokument, bilder och filmer. Eller att man gör egna intervjuer med utländska studenter i
Sverige (eller, i förekommande fall, utomlands). Vi är i särskilt stort behov just av denna
form av intervjustudier. För dig som vill göra etnografiska fältstudier hjälper vi till att
undersöka möjligheterna till finansiering.

Kontakt:
KTH: Per-Anders Forstorp, 08 7906680 el 0768 727297 forstorp@kth.se
Linköping/Norrköping: Per-Anders Forstorp, 0768 727297 peranders.forstorp@liu.se
Luleå: Ulf Mellström, 0920 493939, ulf.mellstrom@ltu.se
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Förslag på ämnen och ämnesområden inom Eduscapes:


Kunskap, gränser, gränsarbete i bred mening



Kommodifieringen av lärandet och den högre utbildning: hur marknader kring
högre utbildning uppstår och förändras



Kunskapsantropologiska och kunskapssociologiska perspektiv på högre
utbildning i en global kontext. Med fokus t ex på Educational cultures



Europeisk utbildningspolitik med fokus på högre utbildning i en global kontext



Kompetensuppbyggnad och globalisering



Begreppsliga (gärna teoretiska) utredningar: med fokus på begrepp som
globalisering, transnationalism, internationalisering, kosmopolitanism, m.m. i
samband med högre utbildning och kompetensuppbyggnad



Transnationella epistemologier: Kan man tala om en kunskapens ”lingua franca”



Transkulturella flöden och högre utbildning



Utbildningen och dess historia i den islamska kulturkretsen och Arabvärlden



Singapore som utbildningsnation



Intervjustudier av/med utländska studenter i Stockholm, Linköping/Norrköping
och Luleå:



Högre utbildning och genus i Mellanöstern



Academic cities: Från olja till högre utbildning i Gulfstaterna



Globala företagsuniversitet: Från Hamburger University till Infosys Global
Education Center i Delhi



Kvinnouniversitet, t ex Asian University for Women, Chittagong, Bangladesh
eller andra motsvarande universitet i Indien och Mellanöstern.



Educational tourism, t ex språkresor och studentutbyte



Kunskapsteknologier och den högre utbildningens globalisering

