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KURSENS INPLACERING I UTBILDNINGSSYSTEMET
Kursen ingår som obligatoriskt examensarbete i Programmet för pedagogisk mjukvaruutveckling 120 p åk 3.
SÄRSKILDA FÖRKUNSKAPER
KURSENS SYFTE OCH MÅL
Uppsatsprojektet syftar till att ge de studerande möjlighet att tillämpa och fördjupa tidigare inhämtade
kunskaper i utbildningsprogrammet samt att förvärva nya i ett problemorienterat sammanhang. Mål för kursen
är att studenten ges färdigheter i problematisering, datainsamlingsmetoder samt analys och sammanställning
av data. Vidare ska studenten få insikt i olika metodologiska utgångspunkter, att tänka i modeller och se
problem från olika perspektiv.
KURSENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL
Moment 1 Vetenskaplig metod
• vetenskapsteori och vetenskaplig metod
• uppsatsarbetets olika faser
• olika metodansatser
• olika datainsamlingsmetoder
• sammanställning och analys av data
• rapportering
Moment 2 Seminarieserie
Under detta moment kommer den studerande att, utifrån vetenskapliga utgångspunkter, tränas att kritiskt
granska rapporter från seminariedeltagare.
Moment 3 Uppsatsprojekt
C-uppsatsen ska visa prov på att den studerande självständigt kan utveckla och behandla ett område inom
Informatikämnet. Betoning ligger här på ett kritiskt val vad gäller metod, en förståelse för val av teoretisk
referensram, samt analys där den studerande ska lämna bidrag till valt ämnesområde.
UNDERVISNING OCH EXAMINATION
Uppsatsprojektet bedrivs i grupp. För studenter som gör sitt arbete utomlands kan i undantagsfall enskilda
arbeten accepteras (skriftligt godkännande krävs av studierektor). Arbetet skall alltid redovisas i Halmstad.
Undervisningen består av ett fåtal inledande föreläsningar, seminarieövningar, samt handledning under
arbetets gång. Handledning kan i förekommande fall ske på distans. Examinationen utgörs av en godkänd
uppsats samt fullgjorda obligatoriska uppgifter. Arbetet skrivs på svenska eller engelska. Betyg på hel kurs
sätts i skala Väl godkänt, Godkänt eller Underkänt.
KURSVÄRDERING
Efter avslutad kurs ansvarar studierektor för att studenterna ges möjlighet att göra en värdering av kursen.
Kursvärdering skall vara vägledande för utveckling och planering av kursen. Deltagande i kursvärdering sker
anonymt. Resultatet delges berörd studierektor, labledare, lärare och studenter. Därefter görs en summering av
resultat och åtgärder som rapporteras till sektionsstyrelsen.
KURSLITTERATUR
Kurslitteratur ännu ej fastställd.
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