INSTITUTIONEN FÖR KULTURVETENSKAPER

KP1122

Teori och metod, 7,5 högskolepoäng

Theory and Method, 7.5 higher education credits
Grundnivå / First Cycle
Fastställande

Kursplanen är fastställd av Humanistiska fakultetsnämnden 2012-01-17 och senast
reviderad 2016-11-28 av Institutionen för kulturvetenskaper. Den reviderade kursplanen
gäller från och med 2016-11-28, höstterminen 2016.
Utbildningsområde: Humanistiskt 100 %
Ansvarig institution: Institutionen för kulturvetenskaper
Inplacering

Kursen kan ingå i följande program: 1) Kultur, kandidatprogram (H1KLT)
Huvudområde

Fördjupning

Kulturvetenskap

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

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs godkänt resultat på År 1 och 2 (120 hp) på Kultur,
kandidatprogram (H1KLT).
Lärandemål

Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:
Kunskap och förståelse

- visa förtrogenhet med humanioras historia med fokus på vetenskapsteori
- visa fördjupad kunskap om olika kulturvetenskapliga metoder, samt hur val av metod
och teori hänger samman
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Färdigheter och förmåga

- självständigt planera en kulturvetenskaplig studie
- identifiera och värdera tidigare forskning i relation till den egna forskningsuppgiften
- resonera kring kriterier för bedömning av kulturvetenskapliga arbeten
Värderingsförmåga och förhållningssätt

- uttrycka medvetenhet om etiska aspekter av teori- och metodval
- uttrycka medvetenhet om kulturvetarens utforskande roll i förhållande till enskilda
människor, grupper och samhället
Innehåll

På kursen fördjupas kunskaperna om relationen mellan teori och metod i en
kulturvetenskaplig studie, samt hur forskningsprocess kan se ut i ett uppsatsarbete på
kandidatnivå. Studenterna tränas genom praktiska övningar i att identifiera ett
forskningsfält och i att formulera vetenskapliga studier inom det kulturvetenskapliga
fältet. Kursen ger även mer generell kunskap om humanioras historia med fokus på
kunskapsteori.
Former för undervisning

Undervisningsspråk: svenska
Former för bedömning

Examinationen sker skriftligt i form av hemtentamen och/eller muntligt i samband med
obligatoriska seminarier.
För studerande som underkänts i prov ges möjlighet till förnyat prov. Antal
provtillfällen begränsas till fem. Student har rätt till byte av examinator, om det är
praktiskt möjligt, efter att ha underkänts två gånger på samma examination. En sådan
begäran ställs till institutionen och skall vara skriftlig.
I det fall kursen har upphört eller genomgått större förändringar garanteras studenten
tillgång till minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) under en tid av
åtminstone ett år med utgångspunkt av kursens tidigare uppläggning.
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På kursen ges något av betygen Väl godkänd (VG), Godkänd (G) och Underkänd (U).
Kursvärdering

Programkoordinator ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt
och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former beaktas vid
kursens utformning.
Övrigt

Likabehandlingsaspekter skall beaktas i innehåll, litteratur, undervisning och
utvärdering. Därutöver skall kursen, i den mån det är relevant, medvetandegöra om och
problematisera ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar utveckling.
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