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Kursens examinationsformer 
Kursen examineras genom följande examinationsmoment: 

 

Inlämning: skriftlig inlämningsuppgift litteraturöversikt (6,0 hp) 

Examinerar kursmålen: 

 Redogöra för, centrala begrepp och teoretiska utgångspunkter inom 

användarcentrerad design och informationsarkitektur. 

 Självständigt identifiera och beskriva centrala begrepp relevanta för ett inom området 

avgränsat problem. 

 Självständigt identifiera och sammanfatta tidigare forskning relevant för ett inom 

området avgränsat problem. 

Betygsskala: Underkänt, Godkänt, Väl godkänt 

 

Seminarium: litteraturöversikt (0,5 hp) 

Examinerar kursmålen: 

 Kritiskt förhålla sig till centrala begrepp och tidigare forskning inom ett för området 

avgränsat problem. 

Betygsskala: Underkänt, Godkänt 

  



Inlämning: skriftlig inlämningsuppgift kvantitativ analys (2,5 hp) 

Examinerar kursmålen: 

 Uppvisa breddade och fördjupade kunskaper om kvalitativa, kvantitativa och mixade 

metoder inom samhällsvetenskapen samt om specifika metoder tillämpade inom 

användarcentrerad design och informationsarkitektur. 

 Demonstrera förmåga att analysera data för utvecklings- eller 

undersökningssammanhang. 

Betygsskala: Underkänt, Godkänt 

 

Projektarbete: metodpaper (5,5 hp) 

Examinerar kursmålen: 

 Visa förtrogenhet med principer för forsknings- och studiedesign. 

 Uppvisa breddade och fördjupade kunskaper om kvalitativa, kvantitativa och mixade 

metoder inom samhällsvetenskapen samt om specifika metoder tillämpade inom 

användarcentrerad design och informationsarkitektur. 

 Visa fördjupad kunskap om forskningsetiska principer och riktlinjer för 

samhällsvetenskaplig forskning. 

 Självständigt välja, beskriva och motivera lämpliga metoder för att utföra empiriska 

undersökningar eller utvecklingsarbeten i kontexten av webbutvecklingsprojekt. 

 Kritiskt förhålla sig till metodval samt konsekvenser av dessa för vetenskapliga och 

professionsrelaterade arbeten. 

Betygsskala: Underkänt, Godkänt eller Väl godkänt 

 

Seminarium: metodpaper (0,5 hp) 

Examinerar kursmålen: 

 Kritiskt förhålla sig till metodval samt konsekvenser av dessa för vetenskapliga och 

professionsrelaterade arbeten. 

Betygsskala: Underkänt, Godkänt 

 

På kursen ges något av betygen Underkänt (U), Godkänt (G) eller Väl godkänt (VG). För 

betyget Godkänt på hel kurs krävs betyget Godkänt på samtliga moment. För betyget Väl 

godkänt krävs dessutom Väl godkänt på momenten Inlämning: skriftlig inlämningsuppgift 

litteraturöversikt samt Projektarbete: metodpaper. 

  



Genomströmning 

Antal registrerade studenter på kursen: 

 

C3KTT1: 26 studenter 

C3ETT1: 20 studenter 

 

Nedan redovisas antal studenter med slutbetyg vid rapportens sammanställning, samt 

genomströmning (%). 

 Betyg G Betyg VG Genomströmning 

C3KTT1 21 0 21 / 26 ≈ 81 % 

C3ETT1 8 4 12 / 20 = 60 % 

 

 

 

Kursvärderingsenkät 
En kursvärderingsenkät publicerades vid kursens slut. Enkäten bestod av 13 frågor som bland 

annat behandlade undervisning, forskningsorientering, examinationsformer och kursens 

relation till utbildningsprogrammet som helhet. 9 studenter har besvarat enkäten, vilket 

innebär en svarsandel på ungefär 20%. 

 

1. Undervisningen på kursen har varit till stöd för mitt lärande. 

 

11 % av de svarande anger ”Stämmer delvis”, 44 % svarar ”Stämmer ganska bra” och 44 % 

svarar ”Stämmer helt”. Som kommentar till svaret anges särskilt att undervisningen i 

statistisk analys har fungerat bra och att guiden för användning av R har varit till hjälp stor 

hjälp för att utföra examinationsuppgiften. Vidare anges att momentet som involverade 

sammanställningen av en litteraturöversikt har varit en god förberedelse för examensarbetet. 

  



2. Kurslitteraturen och annat material på kursen har varit till stöd för mitt lärande. 

 

22 % av de svarande anger ”Stämmer delvis”, 44 % svarar ”Stämmer ganska bra” och 33 % 

svarar ”Stämmer helt”. En av de svarande anger att kurslitteraturen har upplevts överflödig, 

men att handledningen har varit ett stort stöd. Även för denna fråga framförs att guiden till 

R/RStudio har varit mycket behjälplig. 

 

3. Lärarna på kursen har varit till stöd för mitt lärande. 

 

22 % av de svarande anger ”Stämmer delvis”,  33 % svarar ”Stämmer ganska bra” och 44 % 

svarar ”Stämmer helt”. Som kommentar till frågan anges att lärarnas feedback har varit 

givande, men det påpekas även att lärarnas svarstider har varit längre än vanligt. Vidare har 

det upplevts förvirrande att mötas av olika perspektiv från olika handledare som har deltagit i 

processen. Detta har bland annat medfört att arbetet med inlämningsuppgifterna har fått 

revideras efter hand för att tillgodose olika synpunkter. Det påpekas även att seminarierna 

varit givande. 

  



4. Undervisningsformerna har varit relevanta i förhållande till kursens lärandemål. 

 

11 % av de svarande anger ”Stämmer delvis”, 33 % svarar ”Stämmer ganska bra” och 56 % 

svarar ”Stämmer helt”. I en kommentar till frågan anges att det har fungerat bra att blanda 

föreläsningar och handledningar. Det påpekas även att tiden mellan inlämning av 

handledningsunderlag och själva handledningstillfället har upplevts för lång. 

 

5. Kursens innehåll har varit relevant i förhållande till kursens lärandemål. 

 

67 % av de svarande anger ”Stämmer ganska bra” och 33 % svarar ”Stämmer helt”. I en 

kommentar till frågan anges att kursen har gått på djupet i högre utsträckning än föregående 

teori- och metodkurs, men det har även förekommit upprepningar av visst 

föreläsningsinnehåll. Vidare har det varit ett större fokus på kvantitativ analys, men en av de 

svarande anger att detta inslag inte passar in helt i kursen och en uppgift med diskussion 

kring olika tillvägagångssätt för analys hade varit bättre. 

 

  



6. Examinationerna i kursen har varit relevanta i förhållande till kursens lärandemål. 

 

11 % av de svarande anger ”Stämmer delvis”,  56 % svarar ”Stämmer ganska bra” och 33 % 

svarar ”Stämmer helt”. De svarande kommenterar särskilt att momentet som inbegriper 

kvantitativ analys med R inte passar in i kursen som helhet och upplevs som utfyllnad snarare 

än ett relevant moment för kursen. 

 

7. Genom kursen har jag fått ökad kunskap om forskning inom kursens 

kunskapsområde. 

 

11 % av de svarande anger ”Stämmer delvis” och 89 % svarar ”Stämmer helt”. I en anges 

också att det har varit bra att bekanta sig på djupet med forskning inom 

informationsarkitektur.  

  



8. Genom kursen har jag utvecklat mitt kritiska tänkande. 

 

11 % av de svarande anger ”Stämmer delvis”, 22 % svarar ”Stämmer ganska bra” och 67 % 

svarar ”Stämmer helt”. I en kommentar anges att det har varit positivt med ett så stort fokus 

på användning av källor och hänvisningar på kursen. 

 

9. Genom kursen har jag utvecklat mitt vetenskapliga förhållningssätt. 

 

12 % av de svarande anger ”Stämmer delvis” och 88 % svarar ”Stämmer helt”. Denna fråga 

har inte erhållit några fritextkommentarer. 

  



10. Genom kursen har jag fått en ökad förståelse för forskning. 

 

11 % av de svarande anger ”Stämmer delvis”, 33 % svarar ”Stämmer ganska bra” och 56 % 

svarar ”Stämmer helt”. Denna fråga har inte erhållit några fritextkommentarer. 

 

11. Mina förkunskaper var tillräckliga för att tillgodogöra mig kursens innehåll. 

 

 

22 % av de svarande anger ”Stämmer delvis” och 78 % svarar ”Stämmer helt”. Denna fråga 

har inte erhållit några fritextkommentarer. 

  



12. Jag har fått en tydlig bild av hur kursen passar in i min utbildning. 

 

56 % av de svarande anger ”Stämmer ganska bra” och 44 % svarar ”Stämmer helt”. I en 

kommentar till frågan anges att kursen är mycket bra att ha i anslutning till examensarbetet. 

 

13. Mina synpunkter i övrigt på kursen. 

I kommentarerna till frågan uttrycks uppskattning för kursen och dess betydelse som 

förberedelse inför examensarbetet. En viktig roll i detta har den relativt omfattande 

handledningskontakten med kursens lärare spelat. Vidare har det uppfattats som positivt att 

studenterna erbjuds skissa på examensarbetet och förhålla de olika examinationsuppgifterna 

till detta. Studenterna lyfter fram att man har fått bra kunskaper och verktyg inför 

examensarbetet. 

Bland mer kritiska synpunkter framträder att mallar och bedömningskriterier borde ha 

publicerats tidigare för att från början göra det tydligt vad som förväntas. Vidare önskas en 

större samordning av handledningen så att det blir ungefär lika stor omfattning på 

återkopplingen samt att samma information och krav kommuniceras av kursens olika lärare. 

Vidare har man upplevt oklarhet med avseende på kriterier för referenshantering och 

ämnesbredd för litteraturöversikten. 

  



Kursansvarigas kommentarer 

Det övergripande intrycket utifrån kursvärdering, muntlig återkoppling från studenterna, 

lärarnas erfarenhet av kursens genomförande samt genomströmningsstatistiken är att kursen 

har fungerat väl i förhållande till dess lärandemål, men också som förberedelse för 

examensarbetet. Det har funnits utrymme för kursens lärare att kunna ge studenterna en 

omfångsrik återkoppling på idéer rörande examensarbetet och frågor avseende kursens 

examinationsuppgifter. Det bör dock påpekas att en bidragande faktor för att kunna 

genomföra kursen med den omfattning av feedback från lärarna som har erbjudits har varit 

det relativt ringa antalet kursdeltagare. För en större grupp av studenter behöver troligen vissa 

moment planeras annorlunda för att kunna genomföras. 

Kommentarerna i kursvärderingen visar också tydligt att det finns ett behov av en mer 

genomgripande samordning i kursens lärarlag så att samma omfattning och detaljnivå på 

återkopplingen ges till studenterna under arbetets gång. I likhet med upplägget för kursen 

Examensarbete bör därmed involverade lärare mötas inför kursstart och diskutera olika 

potentiella ämnesval samt vilka bedömningskriterier som ska tillämpas. En detalj som också 

framträder i studentkommentarerna är att momentet som inbegriper kvantitativ analys med R 

har upplevts som mindre passande och relevant för kursen. Emedan det är kursansvarigas 

uppfattning att det är viktigt att studenterna bekantar sig med grundläggande metoder för 

kvantitativ analys och presentation av ett kvantitativt datamaterial, vore det troligen på sin 

plats att istället för ett enskilt moment om kvantitativ analys bereda utrymme i kursen för ett 

generellt moment om dataanalys där såväl kvalitativa som kvantitativa tillvägagångssätt 

behandlas. Examinationsformerna verkar i övrigt vara ändamålsenliga. 

Kurslitteraturen (som anges i kursplanen) bör dock ses över inför kommande kursomgång 

eftersom den förefaller ha använts endast i liten utsträckning, vilket i sin tur är en antydan om 

att den inte är så relevant för att uppnå kursens lärandemål. 


