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Mål/Förväntat studieresultat
Kursen avser att vara bred, snarare än djup, och flera för människan intressanta områden berörs. 
Målet är att de studerande efter genomgången kurs skall ha kännedom om vad konst och forskning är samt även 
viss förtrogenhet med vetenskaplig verksamhet i ett samhälle i stark förändring. Utöver detta ska de studerande 
även ha förtrogenhet med terminologin och villkor för vetenskapliga processen såsom grund- och tillämpad 
forskning, anslagsgivare, karriärmöjligheter. Slutligen ska studenterna skaffa sig en grundläggande kunskap om 
berättarteknik och dramaturgi.

Kursinnehåll
Kursen börjar med diskussion om förändringarna i samhället och vad man som individ kan göra för att utveckla 
detsamma. 
Kursen ger en grundläggande introduktion till forskningsprocessen och dess villkor, särskilt teknisk forskning. 
En introduktion till konstnärligt arbete. 
Introduktion till grundläggande berättarteknik och dramaturgi med tillämpning på muntlig och skriftlig framställning 
med fokus på akademiskt skrivande. 
Praktiska övningar som hänför sig till bilden och perspektivet, samt planering, design och implementering av en tänkt 
framtida produkt av högteknologisk karaktär.

Genomförande
Genomgående tillämpas en kombination av problembaserad inlärning i grupp samt föreläsningar och övningar. 
Under kursen genomförs intressnta och studiebesök, där forskningsprocessen och konsten i olika gestaltningar 
uppmärksammas.
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Examination
Kursen examineras dels genom obligatorisk närvaro (med rapportering) under studiebesöken, dels genom 
problematisering av ett relevant område som väljs och diskuteras med handledaren. Därutöver förekommer några 
tidsbestämda inlämningsuppgifter – här sker kontinuerlig examination; samtliga uppgifter ska vara inlämnade i tid 
och godkända.

Övrigt
Till denna beskrivning finns en begreppskarta som kommer att finnas på kursens webbplats och delas ut vid 
kursstart. 
Kontaktperson: Jorge de Sousa Pires 
 
Kursens webbplats: bestäms senare.

Övergångsbestämmelser
Kursen D0015A motsvarar kursen ARDM05

Litteratur. Gäller från Höst 2007 Lp 1
Patel, R. and B. Davidson (2003). Forskningsmetodikens grunder: att planera, genomföra och rapportera en 
undersökning. Lund, Studentlitteratur. 
 
Aktuella vetenskapliga artiklar och annan litteratur tillkommer. Dessa meddelas vid kursstart.

Kursgivare
Institutionen för konst, kommunikation och lärande

Prov

Provnr Typ Hp Betyg

0001 Inlämningsuppgifter, obligatorisk närvaro 7,5 U G#

Kursplanen fastställd
Kursplanen har fastställts av Institutionen för arbetsvetenskap 2007-02-28
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