
Fastställande
Kursplanen är fastställd av Institutionen för kulturvård 2013-06-25 och senast reviderad
2019-11-05. Den reviderade kursplanen gäller från och med 2019-11-05, vårterminen
2020.
 
Utbildningsområde: Naturvetenskapligt 100 %
Ansvarig institution: Institutionen för kulturvård

 
Inplacering
Ingår som obligatorisk kurs i masterprogrammen Masterprogram i Kulturvård
(N2KVA) samt Kulturvård med inriktning mot konservering (N2KVP). 
Kursen kan ingå i följande program: 1) Masterprogram i kulturvård (N2KUV), 2)
Kulturvård (D) med inriktning byggnadsvård och restaurering, masterprogram
(N2KVD), 3) Kulturvård med inriktning mot konservering, masterprogram (N2KVP),
4) Kulturvård (A), allmän inriktning, masterprogram (N2KVA) och 5) Kulturvård (C)
med inriktning kulturhistorisk konservering, masterprogram (N2KVC)

 
Förkunskapskrav
För tillträde till kursen krävs att studenten är antagen till Masterprogram i Kulturvård
(N2KVA) alternativt Masterprogram i kuturvård med inriktning mot konservering
(N2KVP). 
För student på Masterprogram i kulturvård gäller som förkunskapskrav att studenten
även har varit registrerad på kursen KUA400 Kulturvård och hållbar
utveckling/Introduktionskurs.

INSTITUTIONEN FÖR KULTURVÅRD

KUA410    Forskningsmetoder inom Kulturvård, 7,5 högskolepoäng
Research Methods in Cultural Heritage Conservation, 7.5 credits
Avancerad nivå / Second Cycle

Huvudområde Fördjupning

Kulturvård A1N, Avancerad nivå, har endast kurs/er
på grundnivå som förkunskapskrav
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Lärandemål
Kursen syftar till att förbereda studenten till att kunna utföra ett självständigt
masterarbete. Efter godkänd kurs ska studenten kunna: 

 
Kunskap och förståelse

samla in och kritiskt granska information och data som ligger till grund för
forskning. 
formulera underbyggda hypoteser samt planera genomförande av en studie utifrån
specifika frågeställningar.  

 
Färdigheter och förmåga

redogöra för olika kvalitativa och kvantitativa undersökningsmetoder inom ämnet
kulturvård. 
använda grundläggande metoder och verktyg för att samla in, bearbeta och
presentera forskningsdata. 

 
Värderingsförmåga och förhållningssätt

granska forskningsresultat, dra rimliga slutsatser och påvisa deras tillförlitlighet. 
identifiera och diskutera etiska frågor och dilemman i akademisk forskning. 
välja olika medier och former för att sprida forskningsresultat. 

 
Kursen är hållbarhetsrelaterad, vilket innebär att minst ett av kursens lärandemål
tydligt visar att kursens innehåll uppfyller minst ett av Göteborgs universitets fastställda
kriterier för hållbarhetsmärkning. 

 
Innehåll
Kursen ger studenterna de kunskaper och färdigheter som krävs för att självständigt
kunna genomföra forskningsuppgifter och presentera resultat. I kursen ingår ett brett
spektrum av olika kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder. Därigenom ska
studenten kunna förstå, kritiskt värdera och planera en forskninguppgift samt
hur forskningresultat kan spridas. Särskild vikt läggs vid att förbereda studenten inför
det kommande examensarbetet. Olika typer av färdigheter behandlas som: formulera
forskningsfrågor; kritisk värdering av litteratur; val av lämpliga metoder; tillämpning av
etik i forskning; samla, analysera och tolka information och data, samt förmedla
resultat. 
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Former för undervisning
Undervisning sker genom föreläsningar, seminarier, workshops, individuella uppgifter
och övningar i grupp. 
  
  
   
Undervisningsspråk: engelska

 
Former för bedömning
Studenten examineras genom: 
Provmoment 1: Deltagande i seminarier och workshops, 2,5 hp (eng. Seminar and
workshops) 
Provmoment 2: Individuell skriftlig uppgifter, 5 hp (eng. Individual written assignment) 
Under vilken tid bedömningen av de olika provmomenten sker framgår av Kursguiden. 
 
Om särskilda skäl finns kan examinator medge annan examinationsform än vad som
anges i provmomenten. 
 
För att uppnå godkänt betyg på kursen eller enskilt provmoment kan
kompletteringsuppgift erbjudas efter bedömning och beslut av examinator. 
 
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 förändringar ska studenten i
normalfallet garanteras tillgång till minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie 
provtillfälle) under en tid av åtminstone ett år med utgångspunkt i kursens tidigare
uppläggning. 

 
Betyg
På kursen ges något av betygen Väl godkänd (VG), Godkänd (G) och Underkänd (U).
För betyget Godkänd (G) på kursen krävs betygen Godkänd (G) på provmoment 1 och
2. För betyget Väl Godkänd (VG) på kursen krävs betyget Väl godkänd (VG) på båda
provmomenten. 
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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
Kostnader: Studenten svarar själv för kostnader för litteratur, personliga verktyg samt
personlig skyddsutrustning (se Kursguiden). Extra kostnader kan tillkomma i samband
med studiebesök. 
Arbetsmiljö: Riskidentifiering och Arbetsmiljöverkets tillämpliga AFS framgår av
Kursguiden. Läs mer: http://medarbetarportalen.gu.se/arbetsmiljohandboken 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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