
 

  

 
 
 

 

Kursrapport Fakulteten för teknik och samhälle 
 
Kursrapporten baserar sig på studenternas synpunkter och inlämnade kursvärderingar, 

tentamensresultat och lärarnas förslag till utveckling. Kursrapporten publiceras på 

kurssidan och på Canvas. 

 
Kursnamn Informatik: Vetenskapsteori och metodik 

Kurskod DA373A 

Termin VT22 

Antal registrerade 39 

Kursansvarig Carljohan Orre 

 

 Kursrapporten är publicerad på kurstillfällets Canvas-sida 

 Kursrapporten är publicerad på kursens webbplats 

 

Kursvärdering 

Antal svar på obligatorisk kursvärdering 9 

 

Obligatorisk kursvärdering har skett genom: 

X Endast standardmall via SSR (Sunet Survey and Report) 

 Standardmall utökad med egna frågor via SSR 

 I egen regi av kursansvarig 

Om kursvärdering skett i egen regi av kursansvarig beskrivs tillvägagångssätt här. 

 

 

Eventuella ytterligare värderingsmoment som skett under kursen 

 Separat enkät 

X Muntligt i helklass  

 Muntligt i mindre grupper  

X Annat sätt 

Studenterna ges möjligheten att besvara ett antal frågeställningar via Mentimeter- 

svar som sedan används för att driva en diskussion om kursens genomförande 

 

Kommentarer till kursvärderingar 

Kommentarer skrivs här 

Kursvärderingen visar att det finns en logik i den struktur som kursen 

erbjuder som stödjer arbetet med att arbeta vetenskapligt som ger ett stöd i 

processen med det examensarbete som tar form under terminen. Värderingen 

visar också på att det är angeläget att studenterna själva tar tag i litteraturen 

på egen hand med utgångspunkten att den faktiskt finns på kursen av en 

anledning. Sista terminen på en utbildning borde detta vara självklart, men 

värderingen visa att det inte är så för några av studenterna på programmet. 

Åtgärden här blir att lyfta denna angelägenhet tydligare samt att försätta 
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utveckla den struktur som vi under flera terminer arbetat fram.   

 

 

Examinationsresultat 

X Examinationsresultat ser ut som förväntat 

 Examinationsresultat avviker från förväntat 

Kommentar skrivs här 

Kvalitén på det material som studenterna producerat på kursen är har varit 

enligt förväntan.  

 

 
 
 
 
Rekommendationer och prioriteringar för kursutveckling  

Åtgärden för den här kursen inför VT2023 blir att lyfta denna angelägenhet 

om kurslitteraturens roll ännu tydligare samt att försätta utveckla den 

struktur som vi under flera terminer arbetat fram.   

 

 

 

 

 


