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Huvudområde
Inget huvudområde

Utbildningsnivå
Grundnivå

Fördjupningsnivå
G2X

Kursen ges för
Kandidatprogram i möbeldesign
Kandidatprogram i möbelkonservering
Kandidatprogram i möbelsnickeri
Kandidatprogram i möbeltapetsering

Lärandemål
Kursen syftar till diskussion, reflektion och insikter kring såväl vetenskapliga, praktiska
som konstnärliga kunskapsområden. Fokus ligger på ”kunskapsproduktion”, dvs. metoder
för att ta fram och kommunicera ”ny kunskap”.
Med kunskapsproduktion avses i denna kurs såväl forskning som andra sätt att skapa
kunskap. Det finns olika typer av kunskap, en del kunskapsformer är vetenskapliga. I
vetenskapligt arbete eftersträvas objektivitet, medan teknikvetenskapen och skapande
verksamheter ofta förväntas skapa subjektiva värden. Forskning karaktäriseras av att det
är en kollektiv verksamhet där varje insats är ett bidrag i en oavslutad kedja av
kunskapsbyggande. Kunskapsproduktion kan vara baserad på forskningsinsatser, men
begreppet innefattar också andra sätt att ta fram ny kunskap. Nyckelord i detta
sammanhang är ”tyst kunskap” eller ”intuition”. Här antyds att värdefull kunskap redan
finns i praktiken – utan att vara artikulerad.
Efter genomförd kurs ska den studerande kunna:
tillämpa olika metoder för att skapa kunskap och använda dessa för att reflektera,
diskutera och redogöra för ditt eget arbete
diskutera, beskriva och argumentera för kvalitativa egenskaper hos, och nytta med,
eget arbete i förhållande till olika intressenter som t.ex. en tänkt beställare,
professionen, den enskilda människan, samhället, näringslivet och utbildning
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Efter genomförd kurs ska den studerande fått insikter i/om:
historisk användning av teknik och möbelforskning samt behov och drivkrafter
bakom teknik- och kvalitetsutveckling
centrala frågeställningar och diskussioner om kunskapsproduktion som t.ex.: Vad
är vetenskap? Vad är forsknings- och utvecklingsarbete inom fält som konst,
design, kultur, teknik och vetenskap?
olika metoder för att skapa kunskap, såväl kvalitativa som kvantitativa, samt
använda dessa för att beskriva ett eget arbete

Kursinnehåll
Teknik- och möbelforskningshistoria, drivkrafter förr och nu, framtidens utmaningar.
Metoder att skapa kunskap, kvalitativ och kvantitativ metod. Produktupplevelser,
beskrivningar och värden. Vetenskapsteori, hypotesprövning, experiment och förklaringar.
Konstnärlig forskning och utvecklingsarbete. Några-ismer. Argumentationsteori.
Kreativitet.

Undervisnings- och arbetsformer
Föreläsningar och seminarier.

Examination
UPG1
Inlämningsuppgift
UPG2
Seminarium
På kursen ges betyg Godkänd/Underkänd

Betygsskala
,

Institution
Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

Studierektor eller motsvarande
Ulf Brunne

U, G
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Examinator
Kersti Sandin Bülow

Undervisningstid
Preliminär schemalagd tid: 48 h
Rekommenderad självstudietid: 112 h
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