Institutionen för kulturvård

Hantverksvetenskaplig forskning (7,5 hp)
Utbildning på forskarnivå

Fastställande
Denna kursplan har fastställts genom prefektbeslut 2017-12-12
Utbildningsområde: Naturvetenskap
Ansvarig institution: Institutionen för kulturvård
Ämnesområde: kulturvård
Inplacering i utbildningssystemet
Valbar kurs inom utbildning på forskarnivå i kulturvård.
Förkunskapskrav
Antagen till utbildning på forskarnivå.
Kursens innehåll
Syftet med den här doktorandkursen är att genom litteraturstudier, seminariediskussioner och
självständigt avhandlingsinriktat arbete fördjupa kunskaper om ämnet hantverksvetenskap, ämnets forskningsmetoder och förståelse för aktuell forskning.
En uppgift i kursen är att orientera sig i och jämföra forskning som publiceras i vetenskapliga
hantverksinriktade tidskrifter, och forskning med andra publikationskanaler som berör det egna
avhandlingsämnet. Begreppen mångvetenskap, tvärvetenskap och disciplin diskuteras med utgångspunkt i gemensam litteratur. Till uppgiften förs också en diskussion om vetenskapliga produkter i allmänhet och artikelformatet och dess möjligheter och begränsningar i synnerhet. I kursuppgiften ingår också att formulera sig kring den egna forskningens referensramar.
I kursen studeras exempel på aktionsbaserad och praktikriktad forskning och hur tillvägagångsättet beskrivs och hur kritiska vetenskapliga bedömningar kommer till uttryck. Olika förekommande benämningar för forskning i och genom en praktik studeras och diskuteras. I kursuppgiften ingår också att grafiskt visualisera och i skrift beskriva och reflektera över den egna forskningens metodik och samordningen mellan metod och material.

Lärandemål
Efter genomgången kurs ska doktoranden kunna:
Kunskap och förståelse
-

visa systematisk förståelse av forskningsområdet

-

visa förtrogenhet med forskningsområdets metoder

Färdighet och förmåga
-

visa förmåga att muntligt och skriftligt med auktoritet presentera och diskutera forskning

-

visa förmåga till vetenskaplig analys och syntes

Värderingsförmåga och förhållningssätt
-

visa förmåga till självständig kritisk granskning och bedömning av forskning i ämnet

-

visa förmåga att placera in egen forskning i ämnet och i förhållande till aktuella forskningsfrågor och problemställningar

Former för undervisning
Doktorandkursen består av litteraturstudier, seminarier och arbete med självständiga skriftliga
och grafiska inlämningsuppgifter. Vissa texter är gemensamma och andra väljer doktoranden
själv utifrån avhandlingsämnet. Vid gemensamma träffar presenterar och diskuterar doktoranderna arbete med uppgifter. Teman för uppgifter introduceras av kursledare och diskuteras också
tillsammans med externt inbjudna forskare.
Kurslitteratur
Litteratur enligt separat litteraturlista.

Former för bedömning
Examinationen består dels i deltagande i seminarier och redovisningar av seminarieuppgifter, och dels i en inlämningsuppgift som knyter an till det egna avhandlingsarbetet.
Betyg
Kursen betygsätts i graderingen Godkänd eller Icke Godkänd.

Kursvärdering
I samband med kursens avslutning genomförs skriftlig kursvärdering.
Språk
Kursen ges på svenska, litteratur och undervisning på engelska kan förekomma.

