
Anvisningar inför slutprojekt – 5 KY-poäng VT08 
I kursblocket Slutprojekt ingår att genomföra ett eget arbete motsvarande 5 KY-poäng, ca 
5 veckor heltidsarbete. Här nedan definieras ramarna för projektet. 
 

Övergripande syfte och mål 
• Du ska på egen hand kunna genomföra ett större analysarbete med inriktning 

pedagogik för nya medier (e-lärande, e-utbildning), distanspedagogik eller 
kompetensutveckling. 

• Du ska kunna omsätta och använda de kunskaper du erhållit under 2-års 
heltidsstudier i ett väl definierat projekt. Här syftar vi på dina kunskaper inom 
områden som: 

o Projektledning 
o Pedagogik 
o Distanspedagogik och distanshandledning 
o Kompetensutveckling i organisationer 
o Grafisk kommunikation 
o Teknik för distansutbildning 
o Lärande i Arbete (LiA) 

• Du ska träna på att sammanställa ditt analysarbete skriftligt på ett sätt så att din 
målgrupp kan läsa och förstå det arbete du utfört. 

• Du ska träna på att presentera ditt analysarbete inför en kritiskt granskande 
målgrupp och få feedback på det arbete du utfört. 

• Du ska träna på att kritiskt granska och ge feedback på en annan students 
slutprojekt. 

 

Innehåll i slutprojektet 
Slutprojektet är ett enskilt arbete och du väljer själv vilken inriktning ditt slutprojekt ska 
ha enligt följande ramar.  
 
Slutprojektet ska bestå av: 
 

A) Genomförd förstudie för en skarp beställare/kund alternativt genomförd 
förstudie för ett eget definierat projekt med/utan demo inom området pedagogik 
för nya medier, distanspedagogik eller kompetensutveckling. 
 
Exempel på slutprojekt: Förstudie inför produktion av ett digitalt läromedel, 
Förstudie kring ledarskapsutveckling i företaget xx, Förstudie inför genomförande 
av en e-utbildning med inriktning xx, Förstudie med inriktning 
kompetensinventering i organisationen xx, Förstudie med inriktning 
testning/certifiering av xx i organisationen xx etc 
 



Eller 
 

B) Genomförd benchmarking för en skarp beställare/kund alternativt 
benchmarking för ett eget definierat projekt. Definition av benchmarking: En 
jämförande utvärdering av verksamheter/metoder/produkter/tjänster mellan 
interna enheter i ett företag eller mellan konkurrenter inom samma bransch. 
Din benchmarking ska omfatta minst 2 jämförande objekt och max 4 jämförande 
objekt. 
 
Exempel: Benchmarking mellan xx-företag samt xx-företag i hur de hanterar sin  
ledarskapsutveckling, Benchmarking mellan xx-organisation och xx-organisation 
i hur deras kompetensutvecklingsprocess ser ut, Benchmarking mellan xx-
produkt, xx-produkt och xx-produkt i avseende på den pedagogiska 
inlärningsmodellen 

 

Förväntat resultat 
Ditt arbete med slutprojektet ska resultera i en rapport om minimum 15-20 A4-sidor samt 
ev. demo (i de fall du väljer att ta fram en sådan) innehålla följande: 
 

• Mål och syfte med analysarbetet 
• Definition av målgrupp 
• Analysarbete (de analyser du finner nödvändiga att genomföra för att 

förstudien/benchmarkingarbetet ska bli komplett och kunna utgöra underlag för 
fortsatt arbete/beslutsfattning) 

• Resultat av ditt analysarbete 
• Slutsatser/egna reflektioner 

 
Du kan med fördel summera hela din rapport i en sk abstract  på rapportens första sida, 
samt använda de bilder/illustrationer/flödesscheman/designskisser du behöver för att 
tydliggöra och visualisera ditt genomförda arbete.  
 
Glöm heller inte att tydlig rubriksättning, layout, innehållsförteckning, sidnumrering och 
sidhänvisningar underlättar läsande och granskning av din rapport. 
 

Arbetsprocess under projektets genomförande 
Redan nu kan du börja fundera över vad du vill att ditt slutprojekt ska handla om. 
Slutprojektets uppstart och genomförande schemaläggs under VT08 och du kan där se när 
uppstart, handledning och redovisning kommer att ske. I stora drag gäller följande: 
 

• Uppstart av terminsprojektet 
• Inlämning av projektidé samt tid- och aktivitetsplan 
• Godkännande av projektidé av handledaren för slutprojektet 
• 2 obligatoriska avstämningar med handledaren för slutprojektet 



 
• Inlämning av skriftlig rapport 
• Muntlig redovisning av ditt arbete 
• Inläsning på annan students rapport 
• Opponering på annan students rapport 

 
Du kommer att få redovisa ditt projekts progress genom en kortfattad sk statusrapport, 
som varje vecka ska lämnas in till din handledare via Zenit. 
 

Redovisning 
Du redovisar din rapport genom dels en skriftlig sammanställning och dels genom en 
muntlig presentation. 
 
Du kommer att tilldelas en opponent på din rapport och opponenten samt 
utbildningsledningen bör erhålla din rapport i god tid innan din muntliga redovisning 
sker. Information kring hur din muntliga redovisning går till lämnas ut i god tid före 
redovisningstillfället. 
 
Du kommer också att tilldelas opponering på en annan students rapport och bör läsa in 
dig noggrant på den studentens rapport i god tid innan hans/hennes muntliga redovisning 
sker. Information kring hur opponeringen går till lämnas ut i god tid innan opponeringen 
sker. 
 
Du behöver endast närvara vid de tillfällen när du själv redovisar din rapport samt när du 
opponerar på en annan students rapport.   
 

Betygsättning 
Ditt slutprojekt kommer att bedömas enligt följande kriterier, IG, G samt VG. 
Definitioner för betygsskalan finns beskrivet i din studiehandledning. 
 
I ditt slutbetyg kommer inriktningen på ditt slutprojekt att framgå samt vilket betyg du 
erhållit. 
 
 
 
 
 


