
Kursrapport 
C3KTT1, C3ETT1 V17-1 Tillämpad teori och metod för webbplatsutveckling, 15 hp 

NGWEK14h, NGWDK14h 

Kursansvariga: Hanna Maurin Söderholm & David Gunnarsson Lorentzen  

 

Övriga medverkande lärare: 

Tuve Nordius, Andreas Chatzopoulos, Johan Eklund, Veronica Johansson 

Studenterna gavs möjlighet att utvärdera kursen genom att fylla i en enkät via lärplattformen 

Pingpong. Enkäten lades ut efter avslutad kurs, vilket annonserades på anslagstavlan. Denna 

bestod av frågor som behandlade litteratur, undervisningsformer, måluppfyllelse samt övriga 

synpunkter. Studenternas synpunkter togs även upp löpande i samband med föreläsningar, 

handledningar och seminarier. Enkäten besvarades av: färre än 3 studenter, varför resultatet 

av enkätfrågorna inte visas 

 

Antal registrerade studenter på kursen: 49 (distans) + 51 (campus) = totalt 100 studenter 

registrerade. Aktiva studenter ca 65 

Antal studenter med slutbetyg efter två omexaminationstillfällen:  

Distans 25 (5 VG/ 20 G)  

Campus 24 ( 5 VG/ 19 G)  

SUMMA: 49 slutbetyg varav 10 VG och 39 G 

Ungefärlig genomströmning baserat på aktiva studenter: 75% 

 

Betygsskriterier och examinationer (i kronologisk ordning, med 

hänvisning till kursplanens lärandemål) 

Betygskriterier hel kurs 

Betygskriterier på kursen var G, VG och U. För betyget godkänt på hela kursen krävdes minst 

betyget G på samtliga uppgifter, för väl godkänt krävdes VG på litteraturöversikt och 

metodpaper. 

Seminarium: litteraturöversikt  

Lärandemål 3.1  

Högskolepoäng: 0,5  

Betygsskala: Underkänt, Godkänt 



Kommentar: Seminariet skedde en vecka innan inlämning av litteraturöversikten för att 

studenterna skulle få möjlighet att ta del av och kommentera kurskamraters arbeten, samt 

diskutera och få feedback på sitt eget. 

 

Inlämning: skriftlig inlämningsuppgift litteraturöversikt  

Lärandemål 1.1, 2.1, 2.2  

Högskolepoäng: 6,0  

Betygsskala: Underkänt, Godkänt, Väl godkänt 

Kommentar: I uppgiften skulle studenten välja ett av 10 föreslagna ”problemtema” och 

skriva en litteraturöversikt över problemområdet utifrån självständigt uppsökt vetenskaplig 

litteratur. Arbetet skulle baseras på minst 12 refererade vetenskapliga verk som valts ut, 

analyserats och syntetiserats, samt en bilaga med söklogg. 

 

Inlämning: skriftlig inlämningsuppgift kvantitativ analys  

Lärandemål 1.3 och 2.4  

Högskolepoäng: 2,5  

Betygsskala: Underkänt, Godkänt 

Kommentar: I uppgiften fick studenterna lösa ett antal kvantitativa problem. 

 

Seminarium: metodpaper  

Lärandemål 3.2  

Högskolepoäng: 0,5  

Betygsskala: Underkänt, Godkänt 

Kommentar: Seminariet skedde en vecka innan inlämning av metodpapret för att studenterna 

skulle få möjlighet att ta del av och kommentera kurskamraters arbeten, samt diskutera och få 

feedback på sitt eget. 

 

Projektarbete: metodpaper  

Lärandemål 1.2, 1.3, 1.4, 2.3, 3.2  

Högskolepoäng: 5,5  

Betygsskala: Underkänt, Godkänt eller Väl godkänt 

Kommentar: I metodpapret skulle studenten formulera syfte och frågeställningar för ett 

problem kopplat till uppdraget i det efterföljande examensarbetet. Utifrån detta skulle de ta 

fram en studiedesign och minst två metoder (en kvalitativ och en kvantitativ) samt pilottesta 

sina metoder/datainsamlingsinstrument. 

Frivilliga tillfällen  

Under kursens första veckor gavs (utöver ordinarie föreläsningar) en heldagsworkshop i vad 

en litteraturöversikt är, dess roll i forskning och uppsatsarbete, samt hur man rent praktiskt går 

tillväga för att söka fram relevanta artiklar, analysera och syntetisera dessa. Under dagen 

varvades genomgångar, handledning och självständigt arbete. Majoriteten av kursens 

studenter (både på distans och campus) tog del av denna workshop, och kursansvariga fick 

mycket positiv (spontan) feedback på detta moment. 



Studenterna erbjöds 4 längre schemalagda handledningstillfällen koplade till 

litteraturöversikten resp. metodpapret, utöver de poänggivande feedbackseminarierna nämnda 

ovan. Dessa utnyttjades i hög grad.  

Under kursens gång hade kursansvarig (HMS) anslagna drop-in-tider då studenterna kunde 

komma till kontoret på HB eller kursens CoP-rum för att få handledning, ställa frågor osv. 

Dessa utnyttjades i relativt hög grad. 

Kursansvarig (HMS) höll även veckosummeringar via CoP om sådant som kommit upp under 

veckans kommunikation i PP och/eller vid drop-in, handledningstillfällen eller föreläsningar.  

Kursansvarigas kommentarer 

- Det fungerade bra och var uppskattat att lägga feedbackseminarier innan final 

inlämning av de större uppgifterna. 

- Workshopen var ett effektivt sätt att skapa en gemensam utgångspunkt för arbetet med 

litteraturöversikten, och var mkt uppskattad av såväl distans- som campusstudenter. 

- Litteraturöversikten upplevdes initialt som mycket svår att få grepp om, men såväl 

medverkande lärare som studenterna själva noterade en tydlig progression under 

arbetets gång när det gällde studenternas förmåga att hitta och tillgodogöra sig 

vetenskaplig litteratur. Detta märktes även i det efterföljande examensarbetet. 

- Det är svårt att hitta en bra nivå för metoddelen av kursen. Trots att över halva kursen 

läggs på detta blir det fragmentariskt och studenterna har lite för dåliga förkunskaper. 

Det är också förvirrande för dem att börja med sitt exjobbsuppdrag och hur 

metodpapret förhåller sig till själva exjobbsrapporten. 

- Innehållslig utmaning är att kursen är så starkt kopplad till ett utvecklingsinriktat 

arbete, varför den tar upp både utvecklingsinriktad teori och metod, samt mer 

traditionell vetenskaplig dito. Detta är svårt att balansera och kursansvariga upplever 

att det blir lite upphackat. 

- Bemanningsmässigt var det ffa de två kursansvariga som genomförde kursen, med 

stöd i rättningar och seminarier, men det är starkt önskvärt att en större grupp lärare 

(ett kurslag) involveras löpande i kursen. 


