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Kursens mål
De studerande ska visa kunskap om och förståelse för
• grundläggande och relevanta metoder inom ämnesområdet
• vad som kännetecknar vetenskapligt arbete och förhållningssätt

 
De studerande ska visa färdighet och förmåga att
• på ett grundläggande sätt tillämpa vetenskaplig forskningsmetodik
• söka och använda forskningsartiklar

 
De studerande ska visa värderingsförmåga och förhållningssätt till
• olika metoders och teoriers lämplighet och användbarhet för olika typer av 

undersökningar och utvecklingsarbeten

Behörighetskrav
Fullgjorda kursfordringar om totalt 90 hp, varav 30 hp på kurser inom ramen för andra 
läsåret på programmet innefattande kurserna, Designprocess, fördjupning 5 hp samt 
Akademiskt skrivande 7,5 hp eller motsvarande.

Formerna för bedömning av studenternas prestationer
Examinationen består av skriftliga inlämningar och muntliga redovisningar, parvis och 
enskilt, och seminarier.

Kursens innehåll
Kursen ger en introduktion till vetenskapsteori och vetenskapliga metoder, som 
enkätundersökningar, observationer och intervjuer. Teori och tillämpningar i praktiken är 
centrala, liksom arbetet med en forskningsplan som utgör en grund för det kommande 
examensarbetet. Avancerad databassökning i regi av biblioteket ingår också.

Övriga föreskrifter
Betygskala: Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd
Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs på svenska.
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Generella regler för examination vid Högskolan Väst finns på www.hv.se.

Om den studerande har ett beslut/rekommendation om särskilt pedagogiskt stöd på grund av 
funktionsnedsättning har examinator rätt att examinera den studerande i en anpassad 
examinationsform.

Överlappar annan kurs
FVT200

Nivå
Grundnivå

Successiv fördjupning
G2F  - grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Huvudområde(n)
Informatik
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