Humanistiska och teologiska fakulteterna

ABMM06, ABM: Forskningsmetodik, 7,5 högskolepoäng
ALM: Research Methods, 7.5 credits
Avancerad nivå / Second Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av utbildningsledaren på delegation av prodekanen med
ansvar för grundutbildningen vid HT-fakulteterna 2008-04-21 att gälla från och med
2008-04-21, höstterminen 2008.

Allmänna uppgifter
Kursen är obligatorisk i Masterprogram i arkivvetenskap, biblioteks- och
informationsvetenskap respektive museologi (ABM).
Undervisningsspråk: Svenska
Undervisning sker företrädesvis på svenska, men undervisning på andra skandinaviska
språk eller engelska kan förekomma.
Huvudområde

Fördjupning

ABM: Kommunikation av information
och kultur i arkiv, bibliotek och museer

AXX, Avancerad nivå, kursens fördjupning
kan inte klassificeras

Kursens mål
Efter avslutad kurs ska den studerande

Kunskap och förståelse
• kunna redogöra för och förstå skillnader mellan kvantitativa och kvalitativa
aspekter av forskningsproblem

Färdighet och förmåga
• kunna identifiera lämplig vetenskaplig metod beroende på forskningsproblem
• kunna analysera och bedöma metodanvändning i vetenskaplig litteratur inom
arkivvetenskap, biblioteks- och informationsvetenskap, museologi samt
bokhistoria
• kunna relatera forskningsmetoder till vetenskapsteoretiska resonemang
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• självständigt kunna formulera en forskningsplan med en reflekterande
metoddiskussion
• självständigt kunna tillämpa en vald kvantitativ och kvalitativ metod samt
reflektera över hur det insamlade materialet ska kunna analyseras

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• självständigt kunna reflektera över forskningsetiska frågor och dess
metodologiska konsekvenser
• självständigt kunna föra vetenskapsteoretiska resonemang om den
forskningsbaserade kunskapens möjligheter och begränsningar.

Kursens innehåll
I kursen studeras vetenskaplig metodik. Såväl kvalitativa metoder som kvantitativa
metoder diskuteras och dessa relateras till vetenskapsteoretiska synsätt på
forskningsbaserad kunskap. Därtill tas frågor om forskningsetik och forskningens
möjligheter och begränsningar upp till diskussion. I kursen ska de studerande
formulera två forskningsplaner, en utifrån en kvantitativ forskningsansats och en
utifrån en kvalitativ forskningsansats. I kursen ges även utrymme för specifika
metoder inom arkivvetenskap, biblioteks- och informationsvetenskap och museologi.

Kursens genomförande
Undervisningen sker i form av föreläsningar, kamratgranskning, och lärarhandledda
gruppövningar. Deltagande vid lärarhandledda gruppövningar samt kamratgranskning
är obligatoriskt.

Kursens examination
Följande examinationsformer kan förekomma: muntliga och/eller skriftliga uppgifter,
kamratgranskning, lärarhandledda gruppövningar och kursdagbok.
Prov/moment för denna kurs finns i en bilaga i slutet av dokumentet.

Betyg
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd, Godkänd.

Förkunskapskrav
För tillträde till kursen krävs ABMM22, ABMM42 eller ABMM62 eller motsvarande
kunskaper.

Övrigt
1. Poängtalen för kursinnehåll som helt eller delvis är gemensamt med en annan
kurs får endast tillgodoräknas en gång i examen. För ytterligare information
hänvisas till aktuellt anmälnings- och informationsmaterial.
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Prov/moment för kursen ABMM06, ABM: Forskningsmetodik
Gäller från H09
0801 Forskningsmetodik, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd

