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Kursplan: Metodutveckling i konstnärlig forskning  
 
1.  Identifikationsuppgifter 

 
- Kurskod: KOMU002 
- Engelsk benämning: Method development in artistic research 
- Nivå: Forskarnivå 
- Högskolepoäng: 7,5 
- Fastställd av FUN 2015-11-18 

Gällande från 2013-03-13 
- Institution: Musikhögskolan i Malmö, Lunds universitet 

 
Kursen är en av de baskurser i konstnärliga forskarutbildningen i musik (totalt 30 hp) som beskrivs i 
Allmänna studieplanen.  

 
 
2. Mål för kursen 
Kursens mål är att utforska, ifrågasätta och diskutera centrala frågor inom konstnärlig forskning, till 
exempel: 
Kan den konstnärliga processen vara både mål och metod? 
Hur kan kvalitativa forskningsmetoder användas i konstnärliga forskningsprojekt? 
Vilken funktion har experimentell verksamhet i konstnärliga forskningsprojekt? 
Vilken sorts kunskap produceras i konstnärliga forskningsprojekt och hur kan denna kommuniceras? 
Vilken relevans har begreppen validitet, reliabilitet och generaliserbarhet i konstnärlig forskning? 
Lärandemål 
Efter kursens avslutande ska doktoranderna  

• visa grundläggande förståelse för forskningsterminologi, 
• visa övergripande kunskap om metodanvändning inom konstnärlig forskning, 
• visa förmåga att formulera relevanta forskningsfrågor, 
• formulera och demonstrera arbetsmetoder för det individuella konstnärliga 

forskningsprojektet, i text såväl som i muntlig presentation och konstnärlig framställning.   
 
3. Kursinnehåll 
Kursen ger en orientering och översikt över forskningsmetoder i konstnärlig forskning. Metodologi 
inom kvalitativ forskning undersöks som redskap för konstnärliga forskare att samtidigt positionera 
sig i forskningsprocessen och anlägga olika analytiska perspektiv med distans till den konstnärliga 
praktiken. Till exempel kan aktionsforskning, fenomenologi och autoetnografi vara näraliggande 
metoder i konstnärlig forskning eftersom både forskarens, projektets och praxisfältets utveckling är 
viktiga för forskningsprojektets som helhet. Metodanvändningen i konstnärliga forskningsprojekt 
behöver ständigt utvärderas och anpassas till de växlande behoven under projektets gång. Redan 
formuleringen och framställningen av forskningsfrågor är en del av denna process.  
När metoder från den konstnärliga praktiken används i forskningsprojekt blir de en del av 
forskningsmetodologin och kan därmed bidra till och utveckla konventionell metodanvändning. Detta 
innebär att det finns en interaktion och möjliga spänningar mellan konstnärliga metoder och metoder 
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i konstnärlig forskning, i det att de metoder som väljs i ett konstnärligt forskningsprojekt påverkar de 
konstnärliga metoderna och det konstnärliga resultatet.  
 
4. Undervisning och examination 
Kursen består av föreläsningar, seminarier, diskussioner och workshops. Utformningen utgår från 
principen att val av metod och design i varje enskilt konstnärlig forskningsprojekt baseras på den 
konstnärliga praktiken och de frågor den väcker.  
För detaljerad tidsplan, se bifogat schema.  
Lärandemålen examineras genom en examinationsuppgift (dokumenterad i text eller på annat sätt) 
som beskriver a) en översikt över de metoder som diskuterats i kursen, relaterade till doktorandens 
individuella projekt, b) förhållandet mellan konstnärliga metoder och doktorandens val av 
forskningsmetoder som diskuterats i kursmaterialet, c) användning och resultat av 
metodanvändningen.    
 
5. Undervisningsspråk  
Engelska och/eller svenska.  
 
6. Betygsskala  
Vid bedömning används något av betygen Godkänd eller Underkänd. För betyget Godkänd på kursen 
ska den studerande ha uppnått de ovan beskrivna målen. 

 
7. Litteratur och övriga läromedel 
Se bifogad litteratur/materiallista. 
 
8. Former för kursutvärdering 
Kursutvärdering görs efter examinationen och relateras till förhållandet mellan lärandemål och 
kursresultat.  


