Doktorandkurs
Interdisciplinaritet/integrativt lärande, 7,5 hp
Som doktorand möter du ofta olika perspektiv på ditt kunskapsområde. Skilda disciplinära, teoretiska
och professionella intressen bryts mot varandra. I din fortsatta roll som forskare kommer du att
behöva medla mellan flera olika positioner samtidigt som du fördjupar förståelsen av din egen profil.
Perspektivrikedom såväl som teoretisk och metodologisk fördjupning är viktiga kriterier på
forskarens kompetens, liksom att vara förtrogen med kunskapsbildningens konjunkturer och att
kunna förstå och tillämpa de begrepp som används för att diskutera villkoren för
kunskapsproduktion, vare sig det sker inom ramen för discipliner eller på ett gränsöverskridande sätt.
Kursen Interdisciplinaritet/integrativt lärande som ges under april och maj 2019 fördjupar dessa
frågor i relation till interdisciplinaritetens teori, retorik och praktik; dess historia och dynamik;
disciplinernas historia; kunskapssamhället och styrningen av kunskapsproduktionen;
interprofessionalitet; gränsöverskridande; intersektionalitet, transdisciplinaritet, stakeholders,
boundary work, assemblages och andra alternativa sätt att benämna villkoren för avancerad
kunskapsbildning.
Litteratur i urval: Barry, Born & Weszkalnys Logics of Interdisciplinarity; Becher & Trowler Academic
Tribes and Territories; Eldelin The två kulturerna flyttar hemifrån; Ekström & Sörling Alltings mått;
Etzkowitz & Leyesdorff The Dynamics of Innovation; Forstorp& Nissen Gränsdragningar och
gränsöverskridanden i högskolevärlden; Gieryn Boundary-Work and the Demarcation of Science from
Non-Science; Kant de Lima The Anthropology of the Academy; Klein: Crossing Boundaries; Latucca
Creating Interdisciplinarity; Lundgren Akademisk kultur; Nowotny, Scott & Gibbons Re-Thinking
Science; Gulbenkian Commission Open the Social Sciences; Snow The Two Cultures and the Scientific
Revolution; Öberg Praktisk tvärvetenskap.
Kursen ges inom ramen för forskarutbildningen i Pedagogiskt arbete men är öppen för alla som har
antagits till en forskarutbildning inom LiU. Kursledare är bitr professor Per-Anders Forstorp och
docent Jörgen Nissen.
Anmälan senast 18 mars.
Per-Anders Forstorp, per-anders.forstorp@liu.se, 011 36 30 92
Jörgen Nissen, jorgen.nissen@liu.se, 011 36 30 45
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