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Kursrapport 
 

Kursens namn: 
Examensarbete 

Ladokkod: 
C3KEX1, C3EEX1 
 

Antal högskolepoäng: 
15 hp 

Period (ex P1 2018): 
P3-4 vt 2018 
 

Inom program alt. fristående kurs: 
Webbredaktörprogrammet, NGWEK15H, NGWDK15H 
 
 

Svarsfrekvens i studentvärderingen, med kommentarer 
10 av 42 registrerade studenter (≈ 24 %) har besvarat kursvärderingen. 39 av dessa var 
förstagångsregisterade. 

Analys av:  

Studenternas prestation och resultat på kursen 

Kursen examinerades på sedvanligt vis genom tre moment, varav endast själva examensarbetet 
var poängbärande medan försvar och opposition vid slutseminarium ingick som obligatoriska 
moment: 

• Examensarbete: Uppsats (15 hp). Betygsskala U-VG 
• Seminarium: Försvar av eget arbete (0 hp). Betygsskala U-G 
• Seminarium: Opposition (0 hp). Betygsskala U-G 

 
Totalt var 42 studenter registrerade på kursen – 22 på campus och 20 på distans. Alla var dock 
inte aktiva genom hela kursen eller ens från dess start. Statistik från kursaktiviteten i PingPong 
visar exempelvis att endast 21 studenter på campus, respektive 15 på distans besökte undersidor 
med innehåll i aktiviteten. 21 campusstudenter respektive 17 distansstudenter deltog aktivt i 
handledningen under kursens gång. 
 
Efter första examinationstillfället gällde följande resultat på kursen som helhet: 
 
Campus: 14 av 22 godkända på kursen som helhet efter första examinationen (12 G, 2 VG) 
Distans: 9 av 20 godkända på kursen som helhet efter första examinationen (3 G, 6 VG) 
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Av siffrorna här kan särskilt noteras att endast 14 av 22 registrerade campusstudenter klarade av 
kursen under ordinarie kursgång. Motsvarande siffra för distans var 9 av 20 registrerade. Dessa 
siffror bör dock även ställas i relation till antalet studenter som aktivt deltog i handledning, vilket 
rörde sig om 21 av 22 registrerade campusstudenter respektive 17 av 20 registrerade 
distansstudenter. Om vi då utgår från antalet aktiva studenter under kursens gång så är det ca 67 
% (14 av 21) i campusgruppen, respektive ca 53 % (9 av 17) i distansgruppen som blev klara med 
kursens under ordinarie tid. 
 
Genomströmningen under ordinarie kurstid var därmed något högre för campus men vi kan 
samtidigt notera att de arbeten som lämnades in på distans överlag bedömdes som starkare av 
kursens examinatorer jämfört med campus med 66 % arbeten med betyget VG på distans, att 
jämföra med ca 17 % på campus. 
 

Hur kursens innehåll, undervisning och examination har varit till stöd i studenternas 
lärande 

 
Kursen gick på helfart under vårterminens två sista perioder, omfattande totalt ca 8 arbetsveckor 
för studenterna. 
 
Studenterna uppmuntrades att arbeta i par, men hade även möjlighet att skriva examensarbete 
individuellt. På campus valde 18 (av 21 aktiva) studenter att arbeta i par (dvs 9 examensarbeten 
med vardera två författare), och 3 studenter skrev enskilda arbeten. Motsvarande siffra för distans 
var att 10 (av 15 aktiva) studenter valde att arbeta i par (dvs 5 examensarbeten med vardera två 
författare) och 7 studenter som skrev enskilda arbeten. Vi ser alltså att en större andel 
distansstudenter valde att skriva enskilt jämfört med campusstudenterna. 
 
Handledningen genomfördes som grupphandledning, med företrädesvis 3 examensarbeten per 
grupp, och med två handledare för varje sådan grupp. Handledningarna var tematiserade och 
schemalagda på förhand, för att understödja planering och progression för studenterna samt 
underlätta för studentaktiv handledning med läsning och kommentering av varandras arbeten 
även från studenternas sida. 
 
Som gemensamma resurser i kursen fanns: kursplan med innehållsbeskrivning och lärandemål; en 
obligatorisk övergripande handbok för samhällsvetenskaplig forskning (metodbok); mallar och 
riktlinjer för uppsatsarbetets formalia och struktur; en från kursstart publicerad beskrivning av de 
bedömningskriterier som examinator tillämpar vid bedömning; samt studentanpassade mallar 
med examinators bedömningspunkter tematiserade i enlighet med respektive 
handledningstillfälles tema och som studenterna skulle använda för att analysera och diskutera 
varandras arbeten som tillfällen till självständigt och aktivt lärande. Kursen har även haft öppna 
forum för gemensamma studentfrågor och svar från kursansvariga, samt projektgruppsareor i 
kursaktiviteten för respektive handledargrupp där grupperna kunnat diskutera och dela dokument 
med varandra under kursens gång. Ett tillfälle med föreläsning om informationssökning, källkritik 
och referenshantering följt av praktiskt övningspass har också erbjudits studenterna inom ramen 
för kursen, genomfört i bibliotekets regi. 
 
Fyra handledningstillfällen erbjöds i normalfallet varje arbete, de första tre som 
grupphandledningar med fokus på i tur och ordning utgångspunkter och tidigare forskning; teori 
och metod; samt analys och diskussion. Det fjärde och sista handledningstillfället genomfördes 
individuellt med varje skribent/författarpar med fokus på arbetet som helhet samt formalia, språk 
och struktur. 
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Genom resultat och kommentarer från studenternas kursvärdering ser vi att studenterna till 
största delen har upplevt att de fått positivt stöd för sitt lärande i många avseenden och aspekter 
genom kursen.  
 
Allra starkast positiva omdömen (90 % av de svarande har angivit något av de två högsta 
omdömena ”hög” eller ”ganska hög” utsträckning, och ingen har angett det lägsta omdömet) 
gäller studenternas uppfattning om att de fått  
 

• ökad kunskap om forskning i kursens kunskapsområde, respektive  
• utvecklat sina vetenskapliga förhållningssätt 

 
Nästan lika positiva omdömen (80 % av de svarande har angivit något av de två högsta 
omdömena ”hög” eller ”ganska hög” utsträckning, och ingen har angett det lägsta omdömet) 
gäller studenternas uppfattning om att de genom kursen 

• utvecklat sitt kritiskta tänkande  
• fått en ökad förståelse för forskning 

Något mer negativa och sinsemellan spretiga omdömen har lämnats i en del andra hänseenden 
som likaledes presenteras i fallande ordning nedan. 

20 % instämmer ”helt”, 40 % i ”ganska hög utsträckning”, 30 % ”delvis” och 10 % ”inte alls” i 
påståendet att 

• handledning har gett tillräckligt stöd i det självständiga arbetet 

20 % instämmer ”helt”, 40 % i ”ganska hög utsträckning”, 30 % ”delvis” och 10 % ”inte alls” i 
på frågan om 

• informationen om examensarbetet/uppsatsen, såväl inför kursstart som under kursens gång, har varit 
tillräcklig 

Slutligen noteras att 10 % instämmer ”helt”, 40 % i ”ganska hög utsträckning”, 40 % ”delvis” och 
10 % ”inte alls” i påståendet att studenternas 

• förkunskaper i vetenskaplig metod (insamling och analys av datamaterial) var tillräckliga 
 

Hur kursen har forskningsanknutits 

 
Det följer naturligt av examensarbetets karaktär att hela kursen och studenternas arbete 
genomgående handlar om att etablera, utvidga, diskutera och utvärdera forskningsanknytning för 
det egna ämnet/frågeställningen och undersökningen. Studenternas och handledarnas egna aktiva 
arbeten under handledningen som process och dialog bär det största ansvaret för att tillse och 
understödja detta, men även informationssökningspass i samarbete med biblioteket liksom krav 
på obligatorisk litteratur genom kurslitteraturbok understrycker och stödjer detta. 
 
Som framgår av studenternas kursvärdering anser sig studenterna också huvudsakligen nöjda med 
både kvalitet och kvantitet på forskningsanknytning generellt sett i sin arbetsprocess och för sina 
arbeten. 
 
Delvis stämmer studenternas åsikter med övriga lärares och examinatorers, men vi noterar också 
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invändningar från denna senare grupp dels mot krav på att studenterna i sina arbeten ska redovisa 
hur och varför de sökt tidigare forskning, samt kritik mot att en del arbeten uppvisat oreflekterad 
användning av alltför gammal forskning. 
 

Hur kursen har fungerat i relation till övriga kurser i programmet 

 
Två frågor i studentvärderingen knyter an till frågan om hur innevarande kurs relaterar till andra 
kurser i programmet, genom frågor ägnade att undersöka studenternas syn på huruvida de 
tillägnat sig tillräckliga förkunskaper i dels informationssökning och källkritik, dels akademiskt 
skrivande. 90 % anser att det första varit tillräckligt, och 80 % var nöjda med det senare. Här kan 
vi notera att studenterna generellt sett tycks mer nöjda än examinatorer och handledare är, och vi 
kan ha att göra med en situation där studenterna inte har tillägnat sig tillräcklig kunskap och insikt 
för att vara medvetna om de brister som trots allt finns i dessa områden. 

En större samstämmighet mellan studenters och lärares/examinatorers synpunkter i detta område 
återfinns istället i vissa omdömen från båda grupperna som har att göra med att studenterna inte 
har tillägnat sig tillräckliga metodkunskaper, särskilt vad gäller bearbetning och analys av data före 
examensarbeteskursens start. 
 

Hur kursens resurser har använts och upplevts 

 
Studenterna uttrycker, föga förvånande eftersom detta är enda undervisningsformen i kursen, 
mest missnöje med bristande stöd avseende handledning, men omdömena och kommentarerna 
spretar också sinsemellan en hel del här och många uttrycker också att de är nöjda. Bland 
kommentarerna ser vi att studenterna anser sig uppleva att olika handledare har gett olika mycket 
konkret feedback (främst i form av skriftliga kommentarer) till studenternas arbeten, vilket 
upplevs som orättvist. 
 
Handledarna i kursen å sin sida upplever som vanligt att det är svårt att få tiden att räcka till, och 
att handledningen är mycket krävande. Det finns även synpunkter om att varje handledare har för 
många studenter/arbeten att handleda vilket gör det svårt att hålla isär enskilda arbeten vid 
handledning och kommentarer. Att handleda tillsammans med en annan handledare i par om två 
är en annan sak som det råder delade uppfattningar om. En del handledare anser att detta tar mer 
tid än nödvändigt och innebär dubbelarbete, och en del anser även att det kan bli problematiskt 
då olika handledare har olika synpunkter och olika handledningsstilar vilket i slutänden inte är 
optimalt för studenterna. Andra handledare, i synnerhet mer oerfarna, kan däremot uppleva att 
handledning i par utgör en i det närmaste nödvändig grund för trygghet i processen – att ha en 
annan och ofta mer erfaren handledare att byta idéer och omdömen med. 
 
Examinatorer noterar stora skillnader avseende studenternas förmåga att på djupgående och 
avsett sätt använda mallarna för analys och kritik (opponering) av andras arbeten vid det 
examinerande slutseminariet, där en del studenter tenderade att använda dessa mallar med 
bedömningskriterier som en sorts checklista för huruvida något förekom eller ej i uppsatserna, 
medan tanken naturligtvis var att dessa mallar skulle användas som resurser för självständig 
analys, diskussion och konstruktiv kritik. 
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Examinatorer anser därutöver att tiden för att läsa, bedöma och examinera slutarbeten inte heller 
räcker till och att det skulle behövas extra tilldelning av resurser även dit. 
 

Sammanfattning och övriga kommentarer 

Sammanfattningsvis kan konstateras att kursen, trots att den genomförts i princip i oförändrad 
utformning vad avser handledningsprocessen från föregående år, tycks ha genererat något mer 
missnöje med innehåll och upplägg samt något sämre resultat och betyg för studenterna generellt 
sett jämfört med förra årets omgång. Det är vanskligt att söka identifiera bidragande orsaker i en 
kurs av den karaktär som ett examensarbete utgör, då genomförandet blir så pass heterogent och 
utspritt till mindre grupper med variation sinsemellan. Sannolikt kan vi dock tillskriva en del av 
detta till det faktum att årets omgång av kursen också utgjorde den första omgången med en ny 
kursplan som innebar övergång till en mer teoretisk och traditionell uppsats jämfört med de 
tidigare utvecklingsarbeten av existerande webbplatser som producerats tidigare år. Det är 
knappast en överraskning att ett nytt upplägg ger upphov till fler oklarheter under det eller de 
första år som det nya upplägget körs, och en hel del kan säkerligen förklaras i termer av 
”barnsjukdomar” till följd av övergång till nytt upplägg. 

Eventuella förslag till förändringar 
 
Utifrån resultat av kursvärdering, studenternas resultat och prestationer på kursen, inhämtande av 
synpunkter från inblandade handledare och examinatorer, samt egna reflektioner ger 
kursansvariga följande förslag till vidareutveckling av kursen inför nästa år: 
 

• Vi vill prova att gå över till att handledare handleder ensamma (men behålla nuvarande 
tematiserade handledningstillfällen med 3 grupphandledningar och en sista avslutande 
handledning då varje arbete handleds enskilt). För att ge handledare stöd i denna nya 
form av handledning vill vi se att handledarna sätts samman i mindre ”referensgrupper” 
där de sinsemellan kan diskutera oklarheter och problem kring de arbeten som de 
handleder. 

• En än större matchning mellan uppsatsämnen, handledare och examinatorer är önskvärt 
att eftersträva – inte minst mot bakgrund av ovan föreslagna ändringar. 

• Mallen för examensarbetet ska förenklas och endast innehålla anvisningar om layout och 
obligatoriska uppgifter. Övrig information om struktur och innehåll delges studenter och 
handledare på annat vis. 

• Tidigare förslag i mallen om att informationssökningsprocessen redovisas i arbetet tas 
bort. 

• Information om slutseminarier och rutiner kring rapportering meddelas studenter, 
handledare och examinatorer tidigare. 

• Studenternas användning av bedömningsmallar vid opponering på varandras arbeten 
måste introduceras bättre av handledare – som underlag för aktiv och kreativ, konstruktiv 
analys och dialog och inte som enkla checklistor för om något ”finns med” eller inte. 

• En ökad strävan mot mer enhetlig typ av, och omfattning på, kommentarer och feedback 
från alla inblandade handledare till individuella studenter är önskvärt. Vi tänker att vi bör 
tala mer om detta, samt utnyttja de eventuellt kommande ”referensgrupperna” med 
sammansättningar av handledare till att löpande diskutera kring innehåll och omfattning 
avseende enskilda handledares kommentarer till arbeten. 
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Utöver de förslag som presenterats ovan, och som kursansvariga själva till stor del kan styra över, 
ser vi ytterligare ett antal potentiella utvecklingsområden som går utöver den enskilda kursen. 
Dessa förslag antecknas därför här för vidarebefordran till programansvariga och studierektor: 
 

• Moment om bearbetning och analys av data bör inkluderas i större utsträckning i tidigare 
kurser i programmet för att skapa bättre förkunskaper och förutsättningar för studenterna 
inför examensarbetet. 

• Varje kursansvarig bör, som del i sin ordinarie kurs, infoga ett moment som pekar på hur 
kursens ämnen kan hanteras och omvandlas till forskningsbara IA-problem som grund 
för examensarbeten. En extra fördel av en sådan rutin i programmet skulle bli att 
generellt sett stärka forsknings- och IA-anknytning av samtliga kurser. Vi föreslår att 
programmöten används för att som stående inslag låta kursansvariga enligt löpande 
schema presentera sådana förslag för diskussion i programgruppen och efter förankring 
där till vidarebefordran till studenter vid kursgenomförande. Förfarandet bör även kunna 
leda till större kunskap om och enighet kring hur olika ämnen och frågor inom kurser och 
program kan göras forskningsbara för studenterna generellt sett. 

• Vid början av vårterminen kan en mingelträff anordnas, med syfte att låta studenter bolla 
uppsatsidéer med kursansvariga lärare (förlängning och uppföljning av förslag ovan). 

• En långsiktig planering för att tillse tillräcklig tillgång till kvalificerade handledare och 
examinatorer måste fortsätta och utvecklas. 

 

Kursansvariga:  
Johan Eklund och Veronica Johansson 
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