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Fastställande
Kursplanen är fastställd av Institutionen för kulturvård 2012-11-26 och senast reviderad
2022-09-30. Den reviderade kursplanen gäller från och med 2023-01-01, vårterminen
2023.
 
Utbildningsområde: Konst 50 % och Design 50 %
Ansvarig institution: Institutionen för kulturvård

 
Inplacering
Kursen kan ingå i följande program: 1) Landskapsvårdens hantverk (N1LAV), 2)
Trädgårdens hantverk och design (N1THD), 3) Bygghantverksprogrammet (N1BHP),
4) Trädgårdens och landskapsvårdens hantverk, kandidatprogram (N1TLH), 5)
Ledarskap i slöjd och kulturhantverk (N1LES), 6) Konservatorsprogrammet (N1KVP)
och 7) Bebyggelseantikvariskt program (N1BBA)

Huvudområde Fördjupning

Kulturvård G2F, Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er
på grundnivå som förkunskapskrav

 
Förkunskapskrav
För tillträde till kursen krävs att studenten har erhållit minst 60 hp från föregående
kurser på respektive kandidatprogram. 

 
Lärandemål
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna: 

 
Kunskap och förståelse



• förklara huvuddragen i centrala vetenskapsteoretiska begrepp och teoretiska
skolbildningar centrala inom huvudämnet kulturvård,

• förklara olika vetenskapliga metoders användningsområden med fördjupning inom
det egna programmets ämnesinriktning,

 
Färdigheter och förmåga

• skriftligen formulera en problemformulering och forskningsfråga utifrån kvalitativ
och kvantitativ ansats,

• identifiera och motivera möjliga val av teori(er) och metod(er) i planeringen av en
mindre vetenskaplig undersökning,

• tillämpa grundläggande färdigheter i akademiskt skrivande och konstruktivt
bedöma andras skriftliga arbeten i skrift och i tal, 

 
Värderingsförmåga och förhållningssätt

• reflektera över strategier, roller samt etiska aspekter i samband med vetenskapligt
skrivande och publicering.

 
Innehåll
Kursen syftar till att ge de studerande de grundläggande akademiska verktyg som är
nödvändiga för att kunna planera och genomföra examensarbete i kulturvård på
kandidatnivå. Under kursen ska studenterna självständigt utifrån en grundläggande
vetenskapsteoretisk förståelse för potentiella teoretiska och metodologiska
utgångspunkter för det egna examensarbetet. Vetenskapligt forskningsarbete och det
vetenskapliga skrivandet samt akribi presenteras och diskuteras i relation till
planeringen av det kommande examensarbetet. De studerande förväntas reflektera över
sina egna valmöjligheter och strategier gällande examensarbetet, och konsekvenser
därav. Genom att kursens innehåll kopplas till aktuella och pågående forskningsprojekt
ges studenterna inblick i aktuella teoretiska och metodologiska frågor. 

 
Former för undervisning
Undervisningen sker genom föreläsningar, seminarier och workshops .  
Undervisningsspråk: svenska
Föreläsningar på norska, danska och engelska kan förekomma. 
Kurslitteratur på engelska kan förekomma. 

 
Former för bedömning
Studenten examineras genom: 
Provmoment 1: Deltagande i seminarier (Seminar participation), 2 hp 
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Provmoment 2: Presentation och opponering (Oral presentation and opponentship), 1.5
hp 
Provmoment 3: Individuell skriftlig uppgift (Individual written assignment), 4 hp 
  
Student som inte uppnår kraven för betyg Godkänt (G) på ett provmoment, men
bedöms ligga nära gränsen för godkänt, kan efter skriftligt medgivande av
examinator inom utsatt tid ges möjlighet till komplettering. 
Om student fått rekommendation från Göteborgs universitet om särskilt pedagogiskt
stöd kan examinator, i det fall det är förenligt med kursens mål och förutsatt att inte
orimliga resurser krävs, besluta att ge studenten en anpassad examination eller
alternativ examinationsform. 
Om student som underkänts två gånger på samma examinerande moment önskar byte
av examinator inför nästa examinationstillfälle, ska sådan begäran inlämnas skriftligt
till kursansvarig institution och bifallas om det inte finns särskilda skäl däremot (HF 6
kap § 22).   
I det fall en kurs har upphört eller genomgått större förändring ska student garanteras
minst tre examinationstillfällen (inklusive ordinarie examinationstillfälle) under en tid av
minst ett år, dock som längst två år efter det att kursen upphört/förändrats. Vad avser
praktik och verksamhetsförlagd utbildning gäller endast ett ytterligare
examinationstillfälle. 
  
Betyg
På kursen ges något av betygen Väl godkänd (VG), Godkänd (G) och Underkänd (U).
På provmoment 1 och 2 ges något av betygen Godkänd (G) eller Underkänd (U). 
På provmoment 3 ges något av betygen Väl Godkänd (VG), Godkänd (G) eller
Underkänd (U). 
För betyget Godkänd (G) på kursen krävs betygen Godkänd (G) på provmoment 1, 2
och 3. För betyget Väl Godkänd (VG) på kursen krävs betygen Godkänd (G) på
provmoment 1 och 2 och Väl Godkänd (VG) på provmoment 3. 

 
Kursvärdering
Resultatet av kursvärderingen och förslag till eventuella förändringar i kursens upplägg
arkiveras och ska finnas tillgängligt på institutionen inom rimlig tid efter kursavslutning
samt ska förmedlas till de studenter som följt kursen och till kommande studenter nästa
gång kursen ges. 

 
Övrigt
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Kostnader: Studenten svarar själv för kostnader för litteratur, personliga verktyg samt
personlig skyddsutrustning. Extra kostnader kan tillkomma i samband med
studiebesök. 
Arbetsmiljö: Riskidentifiering och Arbetsmijöverkets tillämpliga AFS framgår av
Kursguiden. Läs mer: http://medarbetarportalen.gu.se/arbetsmiljohandboken/Policy/ 
Miljö och hållbar utveckling: Göteborgs universitets miljöledningssystem är certifierat
enligt ISO 14001 och EMAS. Det innebär att vi på institutionen och fakulteten arbetar
med miljöfrågor på ett strukturerat och långsiktigt sätt. Varje år genomförs både intern
och extern miljörevision av universitetets verksamhet. Läs mer:
http://medarbetarportalen.gu.se/miljohandbok/Policy/ 
Kvalitetssäkring: Uppföljning och utvärdering av programmet sker i enlighet med
gällande Policy för kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling av utbildning vid Göteborgs
universitet. 
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