
DM2713 Forskningsmetodik för 
interaktiv medieteknik 7,5 hp
Researchs Methods in Interactive Media Technology

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Fastställande
Kursplanen gäller från och med höstterminen 2022 enligt skolchefsbeslut: J-2021-1937.-
Beslutsdatum: 2021-10-14

Betygsskala
P, F

Utbildningsnivå
Avancerad nivå

Huvudområden
Datalogi och datateknik

Särskild behörighet

Undervisningsspråk
Undervisningsspråk anges i kurstillfällesinformationen i kurs- och programkatalogen.

Lärandemål
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Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • tillämpa grundläggande forskningsmetodik inom empirisk vetenskap, ingenjörsvetenskap 
och designforskning

 • utforma forskningsprojekt med konsekvent användning av teori och metod för att kunna 
besvara en specifik fråga och/eller skapa en design utifrån specifika förutsättningar

 • diskutera relationen mellan teori, metod och analys
 • kritiskt bedöma ett forskningsprojekts resultat och analys utifrån dess ansats
 • diskutera möjligheter och begränsningar med olika datainsamlingstekniker, metoder, 

analyser, och teoretiska perspektiv
 • diskutera etiska och samhälleliga aspekter inom medieteknisk forskning
 • diskutera medieteknisk forskning i relation till jämlikhet och hållbar utveckling.

Kursinnehåll
Vetenskapsteori; teoretiska perspektiv, datainsamlingsmetoder, analys inom interaktiv me-
dieteknik, samt forskningsetiska aspekter på dessa; olika synsätt på kunskapsproduktion och 
forskning, teknikutveckling och design. Jämlikhet och hållbarhet, särskilt social hållbarhet.

Examination
 • INL1 - Inlämningsuppgift, 2,5 hp, betygsskala: P, F 
 • INL2 - Inlämningsuppgift, 2,5 hp, betygsskala: P, F 
 • INL3 - Inlämningsuppgift, 2,5 hp, betygsskala: P, F 
Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till stu-
denter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med 
dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning. 

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg
Kursen bygger på aktivt deltagande. För slutgiltigt betyg krävs närvaro vid minst 80% av 
klasstillfällena.

Etiskt förhållningssätt
 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som 

använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela 

lösningen.
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