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Kursplan: Doktorandkurs i interaktiv forskning 8 hp
Interactive Research Methodology
Kurskod: 0FIEI02

Kursmål

Efter genomgången kurs skall den studerande ha förmåga att:
•
•
•
•
•
•

beskriva grundläggande principer för interaktiv forskning
redogöra för de vetenskaps- och kunskapsteoretiska grunderna för
interaktiv forskning
beskriva, diskutera och argumentera för hur interaktiv forskning kan
organiseras i praktiken
praktiskt arbeta med teoriutveckling och forskningsdesign utifrån en
interaktiv forskningsansats
översiktligt redogöra för hur det egna forskningsprojektet kan
organiseras utifrån en interaktiv forskningsansats
skriftligt och muntligt reflektera över en eget vald uppgift som rör
interaktiv forskning

Innehåll

Grunder i interaktiv forskning; historik och bakgrund, från mode 1 till mode
2; vetenskaps- och kunskapsteoretiska grunder för interaktiv forskning; hur
designa ett interaktivt projekt; interaktiva forskares kompetenser;
forskarroller; workshop som verktyg i interaktiv forskning; teoribyggnad på
interaktiv grund; interaktiv forskning, aktionsforskning och andra
kollaborativa forskningsansatser; interaktiv forskning i praktiken;
kvalitetskriterier för interaktiv forskning; hur utvärderas effekter av
interaktiv forskning.

Förkunskaper

Antagen till forskarutbildning samt viss förtrogenhet med vetenskaps- och
kunskapsteori önskvärd.

LINKÖPINGS UNIVERSITET
IEI

LINKÖPINGS UNIVERSITET
IEI

Målgrupp
Kursen riktar sig i första hand till doktorander som befinner sig i tidig fas i
forskarutbildningen och som behöver stöd i att utveckla sin
forskningsdesign.

Undervisning

Kursen ges i form av föreläsningar, diskussionsseminarier, övningar och
presentationer från doktoranderna. Det förväntas att doktoranden tar ett
stort ansvar för förberedelser inför de olika kurstillfällena. Kursen ges
under fem heldagar. Kursspråk är svenska.

Litteratur

Anges vid kursstart.

Examination

Kursen examineras genom kurspaper samt muntlig redovisning.
Individuell uppgift tillkommer vid frånvaro. För godkänd kurs krävs också
närvaro vid minst fyra av fem kurstillfällen.

Övrigt

Kursen beaktar lika villkor och har som mål att ta tillvara de resurser som
studenter med olika bakgrund, livssituation och kompetens tillför
utbildningen
Litteraturlista och schema fastställs i annan ordning

Kursutvärdering ska göras av kursansvarig efter varje kurstillfälle.
Resultatet av kursutvärderingen ska kommuniceras till deltagarna samt
forskarutbildningsrådet vid IEI.

Doktorandkursen ges i samverkan mellan Institutionen för ekonomisk och
industriell utveckling. Institutionen för beteendevetenskap och lärande och
HELIX Competence Centre.
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