
KURSPLAN

Kurskod: VTM406

Vetenskaplig teori och metod, 3 hp
Scientific Theory and Method, 3 HE credits 

____________________________________________________________________________

Beslutad: 2021-01-11
Beslutande: Institutionen för Ekonomi och IT
Gäller från: V22
____________________________________________________________________________

Kursens mål
Kunskap och förståelse

Efter genomgången kurs skall studenten visa kunskap och förståelse om:
• den tvärvetenskapliga grunden för huvudområdet lantmäteriteknik och 

lantmäteriteknikens utveckling över tid
• vetenskapliga teorier, vetenskapliga discipliner och deras relation till forskning inom 

huvudområdet lantmäteriteknik
• grunder i forskningsmetoder och forskningsmetodik inom huvudområdet 

lantmäteriteknik.
 
Färdighet och förmåga

Efter genomgången kurs skall studenten kunna:
• tolka, analysera och kritiskt granska forskning baserad på såväl kvantitativa som 

kvalitativa metodansatser inom huvudområdet lantmäteriteknik
• förklara och diskutera vetenskapliga begrepp och relatera det till huvudområdet 

lantmäteriteknik
• välja, värdera och tillämpa lämplig forskningsmetod utifrån ett vetenskapligt 

problem
• förklara och diskutera vetenskapsteoretiska begrepp i olika vetenskapsområden inom 

huvudområdet lantmäteriteknik.
 
Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter genomgången kurs skall studenten kunna:
• granska och värdera trovärdighet och tillförlitlighet i vetenskapliga publikationer 

inom huvudområdet lantmäteriteknik och reflektera över resultatens hållbarhet över 
tid

• visa insikt om etiskt förhållningssätt vid planering av empirisk studie, datainsamling 
samt vid presentation av resultat

• visa ett självständigt och kritiskt förhållningssätt till vetenskaplig teori och till etiska 
frågeställningar inom huvudområdet lantmäteriteknik.
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KURSPLAN

Kurskod: VTM406

Behörighetskrav
Grundläggande behörighet samt godkänt resultat från följande kurs/kurser:
PIH200-Planeringsteori med inriktning mot hållbar stadsbyggnad och
HSF400-Hållbar samhällsbyggnad, fortsättningskurs och
EOP400-Exploatering och plangenomförande eller motsvarande.

Formerna för bedömning av studenternas prestationer
Individuell skriftlig rapport och aktivt deltagande i seminarier (3 hp).

Kursens innehåll
Teoretisk fördjupning av vetenskapliga och akademiska färdigheter med inriktning mot teori 
och metod.
Studier av vetenskapliga artiklar som ingår i huvudområdet lantmäteriteknik.
Analys och reflektion av vetenskapliga artiklar med utgångspunkt från teori och empiri.
Fördjupning av metoder för kritisk granskning av vetenskapligt inriktade texter med 
avseende på reflektion av innehåll, metod och samhällsrelevans.
Teoretisk förankring av huvudområdet lantmäteriteknik.
Operationalisering av förvärvade metoder och teorier för formulering av forskningsfrågor.
Metoder för planering av empirisk studie.

Övriga föreskrifter
Betygskala: Underkänd eller Godkänd
Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs på svenska.

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.

Nivå
Grundnivå

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

Huvudområde(n)
Lantmäteriteknik
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