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Förkunskaper
75 hp i ämnet informatik varav minst 15 hp på G2F nivå eller motsvarande, inklusive
kurs 2IK400 Projektarbete med vetenskapsteori 7,5 hp eller motsvarande.

Mål
Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
l
l
l

l
l
l

formulera forskningsfrågor i relation till ett praktiskt problem
identifiera och referera till tidigare forskning och teori
planera och genomföra en empirisk undersökning med minst en vetenskaplig
metod
bearbeta empiriska data i enlighet med forskningsfrågor
presentera erhållet resultat både skriftligt och muntligt
genomföra en kritisk bedömning av eget och andras arbete och resultat med
avseende på vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter.

Innehåll
Kursen innehåller följande moment:
l

l

l
l

Val av ämnesområde för examensarbetet utifrån studentens intresse och i
samråd med kursens kursansvarig
Precisering av relevanta, aktuella och vetenskapliga forskningsproblem utifrån
tidigare forskning och eventuellt praktiska uppdrag
Sökning av litteratur
Datainsamling och analys

l

l

l
l
l
l
l

Val av ämnesområde för examensarbetet utifrån studentens intresse och i
samråd med kursens kursansvarig
Precisering av relevanta, aktuella och vetenskapliga forskningsproblem utifrån
tidigare forskning och eventuellt praktiska uppdrag
Sökning av litteratur
Datainsamling och analys
Rapportskrivning
Muntlig presentation av eget arbete genom hela processen
Muntlig opponering på andra studenters arbete genom hela processen

Undervisningsformer
Undervisningen består av självständigt arbete, enskilt eller i grupp om max två personer,
med stöd av lektioner, handledning och seminarier. Vid gruppuppsats ska studenten
kunna redogöra för sina individuella insatser.

Examinationsformer
Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.
Betygsättningen sker utifrån individuella prestationer. Underlag för bedömning är
skriftlig rapport, muntlig presentation och opponering samt redogörelse av individuell
prestation.
På begäran kan den studerande få sitt betyg översatt enligt ECTSskalan. En sådan
begäran skall ha inkommit till examinator före betygssättningen.

Kursvärdering
I samband med kursavslutningen genomförs en kursvärdering enligt universitetets
riktlinjer. Resultatet av kursvärderingen arkiveras på institutionen.

Kurslitteratur och övriga läromedel
Obligatorisk litteratur
Lämplig kurslitteratur väljs i samråd med handledare och kursansvarig.
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