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Förkunskaper
Kursen Metoder i arbete 7,5 hp, samt Engelska B/Engelska 6, eller motsvarande.

Mål
Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:
l

l

l

l

l
l

Från ett teknisk perspektiv beskriva och värdera interaktiva metoder med
avseende på ett innovationsprojekt
planera genomförandet av ett interdisciplinärt innovationsprojekt tillsammans med
representanter från olika verksamheter
muntligt, skriftligt och visuellt kommunicera med representanter för olika
verksamheter
reflektera över och bedöma metodvalens betydelse och konsekvenser, möjligheter
och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den
används.
identifiera behov av ytterligare kunskap
göra bedömningar utifrån etik och hållbarhetsperspektiv

Innehåll
Kursen innehåller:
l
l
l
l
l

vetenskapsteori
orientering inom olika traditioner inom interaktiva metoder och dess tillämpningar
interaktiva metoder i en innovationsprocess
verktyg för kommunikation och kommunikationsstrategier
validitets, tillförlitlighets, trovärdighets, etik och hållbarhetsaspekter i
forskningsprocesser

Undervisningsformer

l
l
l
l
l

vetenskapsteori
orientering inom olika traditioner inom interaktiva metoder och dess tillämpningar
interaktiva metoder i en innovationsprocess
verktyg för kommunikation och kommunikationsstrategier
validitets, tillförlitlighets, trovärdighets, etik och hållbarhetsaspekter i
forskningsprocesser

Undervisningsformer
Kursen består av föreläsningar, workshops och seminarier utifrån de i kursen
medverkande disciplinernas olika perspektiv.
Kursen är kopplad till ett obligatoriskt projektarbete som stöttas av handledare från
samtliga discipliner.
Vissa moment ges i samverkan med projektorganisationer.
Obligatoriska moment framgår av schemat.

Examination
Kursen bedöms med betygen A, B, C, D, E, Fx eller F.
Kursen examineras genom projektrapport, individuella reflektionsrapporter, muntlig
framställan och aktivt deltagande i diskussionsseminarier.
För studerande, som ej blivit godkända vid ordinarie tentamenstillfälle, erbjuds möjlighet
till omtentamen i regel 58 veckor efter ordinarie provtillfälle.
Betyget A utgör det högsta betygssteget, resterande betyg följer i fallande ordning där
betyget E utgör det lägsta betygssteget för att vara godkänd. Betyget F innebär att
studentens prestationer bedömts som underkända.

Kursvärdering
Under kursens genomförande eller i nära anslutning till kursen genomförs en
kursvärdering. Resultat och analys av kursvärderingen ska återkopplas till de studenter
som genomfört kursen och de studenter som deltar vid nästa kurstillfälle.
Kursvärderingen genomförs anonymt. Den sammanställda rapporten arkiveras vid
fakulteten.

Överlappning
Kursen kan inte ingå i examen med annan kurs, vars innehåll helt eller delvis
överensstämmer med innehållet i denna kurs: 4TS043

Övrigt
Betygskriterier för AFskalan kommuniceras till studenten via särskilt dokument.
Studenten informeras om kursens betygskriterier senast i samband med kursstart.
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