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Abstract 
 

Titel: En studie av ekonomikursers struktur på plattformen Blackboard ur studerande 

synvinkel. 

 

Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi  

 

Författare: Karolin Karlström och Hanna Mattila 

  

Handledare: Lars Torsten Eriksson 

 

Datum: 2010 01 

  

Syfte: Syftet med denna studie är att göra en jämförande analys av ekonomikurser på 

Högskolan i Gävle där informations- och kommunikationsteknik (IKT) används i olika 

utsträckning i klassrums- och nätverksmodellen. 

 

Metod: Studien bygger på ansatser från metoderna aktionsforskning och etnografi som utgår 

från en klassrumsmodell av campuskurser och en nätverksmodell av distanskurser. 

 

Resultat & slutsats: Det är skillnad i upplägg av information och material på Blackboard i de 

kurser vi studerat. De minst utvecklade och de mest utvecklade kurserna har olika strukturer i 

dispositionen. 

     De två modeller som denna studie utgår ifrån skiljer sig från varandra. Skillnaden mellan 

de mest utvecklade och de minst utvecklade kurserna inom de två modellerna är mindre i 

nätverksmodellen. 

     De kurser som idag kan läsas på Högskolan i Gävle är en blandning av en renodlad 

klassrumsmodell och en renodlad nätverksmodell. 

 

Förslag till fortsatt forskning: Vår studie ses utifrån studenternas synvinkel därför kan en 

studie om Blackboard från en annan aktörs synvinkel, exempelvis lärarens tas med i 

undersökningen, vad har de för åsikter och synpunkter om Blackboard ur lärandeperspektiv, 

hur kan plattformen förändras så att studenterna får de bästa förutsättningarna för sitt lärande? 

 

Uppsatsens bidrag: Denna uppsats ska ge ett förslag på hur strukturen på plattformen 

Blackbord kan förbättras för att studenterna ska få ut det bästa möjliga av sina studier.  

 

Nyckelord: IKT, e-learning, Blackboard. 
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Abstract  

 
Title: A study on business courses structure on the platform Blackboard from a student 

perspective 

 

Level: Final assignment for Bachelor Degree in Business Administration 

 

Authors: Karolin Karlström and Hanna Mattila 

 

Supervisor: Lars Torsten Eriksson 

 

Date: 2010 01 

  

Aim: The aim of this study is to conduct a comparative analysis of the economic courses at 

the University of Gavle where Information and Communication Technologies (ICT) are used 

in different degrees in the classrooms and in the network model. 

Method: The study is based on approaches from the method action research and ethnography 

that assume a classroom model of campus courses and a network model of distance courses.  

Result & conclusions: The result from the analyzed courses was that we found a difference 

of information and material posted on the courses. 

     The difference between the most developed and the least developed courses in the two 

models is less in the network model.  

     The courses that can be read today at the University of Gavle are a mixture of a pure 

classroom model and a pure network model. 

 

Suggestions for future research: Our study reviewed on the basis of students’ point of view, 

therefore, a study on Blackboard from another actor’s point of view, for example the teacher 

would be interesting. 

 

Contribution of the thesis: This study will give a proposal on how the structure of 

Blackboard can be improved so student can get the most out of their studies.  

 
Key words: ICT, e-learning, Blackboard. 
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1. Inledning  

I detta inledande avsnitt kommer vi att förklara bakgrunden till studien samt vårt syfte och 

vår problemformulering. Därefter beskriver vi avgränsning samt disposition. 

 

1.1 Bakgrund 

 

År 1842 infördes folkundervisning för alla medborgare i Sverige, innan dess genomfördes 

undervisning i hemmet eller i kyrkan med en kristen inriktning. Utbildningen samt dess 

lärosätt har utvecklats och förändrats från den kristna synvinkel till den vi använder idag, den 

tekniska utvecklingen.
1
 Allt fler väljer att studera, den statistiska redovisningen visar att 

mellan åren 1998 till 2007 har antalet studerande på högskolenivå ökat från 260 558 studenter 

till 304 530, dock var siffran på deltagare högre under året 2003 då antalet var 327 307.
2
 Nya 

innovationer skapas ständigt inom teknologin och internet används till större del i 

utbildningar, framförallt till att söka information. Datorn används flitigt till att kommunicera 

med andra, inte enbart privat utan även under studietiden. Sättet att lära och lära ut har även 

påverkats av teknologins framfart.  

 

Distansstudier blir allt vanligare. En tydlig ökning började kring 1999 till 2000 då en studie 

visar att hälften av studenterna som studerar på distans är över 34 år. Föreläsningar och 

seminarier på campus har för nätstudenterna ersatts av internetuppkoppling och så kallade 

lärplattformar, där studenterna kommunicerar med klasskamrater och lärare. De diskuterar 

problem, frågeställningar, gör hemtentamen och lämnar in skriftliga uppgifter över internet. 

Distansstudier ger en ökad frihet, studenterna väljer själv var samt vilken tid på dygnet de vill 

studera. Det kräver samtidigt ett stort mått av självdisciplin för att klara studier på distans. Det 

finns inga riksomfattande bestämmelser för hur distansundervisningen pedagogiskt ska gå till. 

En del lärosäten har flera obligatoriska föreläsningar på lärosätet medan andra lärosäten inte 

har några fysiska träffar alls. Lärplattformen är ”klassrummet” där studenterna får presentera 

sig och kanske lägga ut bilder för att skapa gemenskap. Mittuniversitetet och Umeå 

universitet har flest distansstudenter, drygt 9000 vardera. I jämförelse med campusstudenter är 

                                                 
1
 http://www.popularhistoria.se/o.o.i.s?id=43&vid=565 2009-09-20 

2
 http://www.scb.se/Pages/TableAndChart____27820.aspx 2009-09-19 
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fler distansstudenter kvinnor. Antalet elever som når ända fram till examinationen på 

nätkurser är lägre än bland dem som läser på campus.
3
 

 

När det gäller distansutbildningar är Högskolan i Gävle ett av Sveriges ledande lärosäten och 

har ett stort utbud av distanskurser som baseras på modernt IT-stöd.
4
 Där ges 28 distanskurser 

och 45 campuskurser inom företagsekonomi.
5
 

  Vad vi kan förmoda går den traditionella klassrumsmodellen mot en blandning av 

nätverksbaserade kurser och en klassrumsmodell. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3
 http://www.dn.se/nyheter/sverige/hogskoleguiden-2009-1.817061 2009-11-08 

4
 http://www.hig.se/Om-Hogskolan.html 2009-09-21 

5
 http://utbdb.hig.se/webkat/kurs_lista.php?amne_grupp_id=77780 2010-02-13 
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Figur 1: Sammanfattande diagram över distansstudier i Sverige. 
6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2: Jämförelse av campusstudenter och distansstudenter vad gäller ålder i Sverige.
7
 

                                                 
6
 http://www.dn.se/polopoly_fs/1.817068.1236678326!distansstudier.pdf 2010-01-11 

7
 Ibid. 
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1.2 Problem 

 

Metoderna att undervisa i skolan har genomgått en stor förändring om vi jämför med för 50 år 

sedan. Förändringar sker i lärarnas metoder att undervisa. Till en början använde sig lärarna 

enbart av den ursprungliga klassrumsmodellen, där undervisningen sker i klassrummet mellan 

lärare och studenter. Idag används även en nätverksmodell där kommunikationen sker via 

datorn och en plattform på internet. Lärarna på Högskolan i Gävle har friheten att välja 

upplägg och utseende av en kurs på Blackboard som studenterna kan ta del av. Att lärarna har 

stor frihet när det gäller upplägget av en kurs kan skapa problem i form av oordning samt 

förvirring bland studenterna när de ska ta del av informationen som finns utlagd. Effekten kan 

bli den att studenterna inte får ut den kvalitet och kunskap efter en kurs som kursplanen 

säkerställer. 

 

 

Processen att lära kan ses från flera olika intressenter och därmed olika synvinklar. Ett företag 

har en synvinkel, medan politikerna har en annan. Det vi ska behandla i vår studie är utifrån 

studerade synvinkel där processen ses som en investering i tid och pengar vilket leder till ny 

kunskap och nya färdigheter inom det ämne som studeras. 

 

 Företag Studenter 

 

 

 

 

 Politiker Lärare 

 

 

Förväntningar på 

studier och 

studieresultat 



 10 

1.2 Frågeställning 

 

 Hur används IKT i ekonomiutbildningar på Högskolan i Gävle idag? 

 Vilka är likheterna och skillnaderna i upplägget inom klassrums- och 

nätverksmodellen? 

 Vad kan förbättras ur studerande synvinkel när det gäller lärarnas upplägg av kurser på 

Blackboard? 

1.3 Syfte  

 

Syftet med denna studie är att göra en jämförande analys av ekonomikurser på Högskolan i 

Gävle där informations- och kommunikationsteknik (IKT) används i olika utsträckning i 

klassrums- och nätverksmodellen. Därefter analyseras materialet som resulterar i förslag ur 

studerande synvinkel på upplägget av en kurs på Blackboard. Detta för att studenterna ska få 

en lätthanterlig plattform vilket leder till att studenterna får ut det bästa av den tid och de 

pengar de investerar i utbildningen. 

 

1.4 Avgränsning  

 

Vi har valt att genomföra studien med avgränsning till Högskolan i Gävle och studera 

skillnaderna gällande campus- och distanskurser med inriktning ekonomistudier mellan åren 

2007 till 2009.  
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1.5 Disposition 

 

Kapitel 1 Inledning: I detta inledande avsnitt kommer vi att förklara bakgrunden till studien 

samt syfte och vår problemformulering. Därefter beskriver vi avgränsning samt disposition 

 

Kapitel 2 Metod: I metodavsnittet redogör vi för vårt tillvägagångssätt under studien samt 

valet av undersökningsmetod. Vi beskriver vår förstudie samt valet av datainsamling. Till sist 

redogör vi för vår modell vid utgångspunkten till studien. 

 

Kapitel 3 Gävle Högskola: I detta avsnitt ger vi läsaren en beskrivning av den modell vi 

använder oss av samt plattformen Blackboard. 

 

Kapitel 4 Teori: Under detta avsnitt kommer vi att presentera den teoretiska bakgrunden av 

vår studie. 

 

Kapitel 5 Empiri: I detta avsnitt kommer vi att presentera samt redovisa det insamlade 

empiriska materialet vi tagit fram för att jämföra de kurser vi valt. 

 

Kapitel 6 Analys: Under detta avsnitt utför vi en analys av det insamlade materialet som 

presenterats tidigare i studien.  

 

Kapitel 7 Resultat: Under detta avsnitt presenterar vi våra sammanfattade slutsatser som vi 

kommit fram till i studien samt besvarar vårt syfte och våra frågeställningar. Därefter 

presenterar vi våra egna åsikter samt ståndpunkter kring det erhållna resultatet. Vi ger även 

förslag på vidare studier. 
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2. Metod 

I metodavsnittet redogör vi vårt tillvägagångssätt under studien samt valet av 

undersökningsmetod. Vi beskriver vår förstudie samt valet av datainsamling. Till sist redogör 

vi för vår modell vid utgångspunkten till studien. 

2.1 Tillvägagångssätt  

 

Vi började med att utöka vår kunskap inom det valda ämnet genom att söka information i 

litteratur och via Internet. När vi ansåg att våra kunskaper var goda gick vi vidare till urvalet 

av kurser, vi valde kurser som gick på distans och campus på Högskolan i Gävle. Därefter 

sammanställde vi kurserna för att få en överblick av dem. Efter sammanställningen 

analyserade vi kurserna för att kunna se samband mellan teori och empiri, för att slutligen 

komma fram till ett resultat av våra frågeställningar.  

     Under studiens gång kommer vi inte att göra en ingående analys då vi anser att tiden inte 

räcker till, därmed kommer vi inte att utföra en empiristudie över en längre tid utan mellan 

åren 2007 till 2009. Vi kommer istället att undersöka likheter och skillnader av kurser på 

Blackboard för att sedan ta ut det bästa samt tillföra något till en kurs för att få optimal 

kursinformation ur studerande synvinkel.  

 

2.2 Val av undersökningsmetod 

 

Vår studie bygger på ansatser som brukar beskrivas som aktionsforskning och etnografi. 

Aktionsforskning är en forskningsstrategi som har till syfte att förbättra något samtidigt som 

forskaren deltar i processen.
8
 Fördelar med aktionsforskning är att den omsätter 

forskningsresultatet till praktisk verksamhet, den ger en möjlighet till professionell 

självutveckling, den kan förbättra verksamheten där den bedrivs och engagerar medarbetarna i 

forskningen. Några nackdelar är att den praktiska inriktningen begränsar forskningens 

omfattning, det kan vara svårt att kontrollera faktorer som har betydelse för forskningen och 

det finns risk för bristande objektivitet hos forskaren.
9
  

 

                                                 
8
 M. Höst, B. Regell och P. Runeson, Att genomföra examensarbete, (Lund, 2006), 39. 

9
 http://www.ts.mah.se/utbild/ck2340/Delkurs_3/Aktionsforskning.htm 2009-03-08 
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Med etnografi menas att forskaren samlar in material i fält. Forskaren redigerar sedan sina 

anteckningar samt bearbetar och analyserar resultatet. Det sägs att det är svårt att vara 

objektiv inom denna forskningsmetod och resultatet speglar bara den delen av sanningen 

inom kultur och samhälle.
10

 

     Etnografin ses som ett sätt att beskriva en grupp människors verklighet med ett mål att 

bilda teorier eller modeller. Det finns ingen bestämd mall för hur en etnografisk 

forskningsmodell ska se ut, det forskaren gör är att anteckna de händelser som observerats. 

Med andra ord är etnografi är ett sätt att beskriva hur något egentligen är.
11

 

2.3 Förstudie 

 

Att använda sig av primärlitteratur, även kallad forskarrapporter, ges en mer detaljerad 

information om hur undersökningen genomförts. Det är viktigt att läsaren förhåller sig kritisk 

till forskarrapporten för att kunna se dess starka och svaga sidor.
12

 

 

För att skapa en djupare förståelse inom det valda ämnet har vi utökat vår kunskap genom 

relevant litteratur och sökmotorer på Internet. Litteraturen vi valde att använda behandlade de 

teoretiska delarna i studien. Vi ansåg att dessa böcker var lämpliga då de var relevanta inom 

ämnet och hade en förklaring över hur teorin tagits fram genom olika forskningar. När vi 

använde sökmotorer via Internet sökte vi på nyckelord som vi ansåg var relevanta för vår 

studie. Dessa nyckelord valdes ut baserat på dess väsentlighet till studien. Exempel på 

nyckelord vi använde vid sökningar var IKT, e-learning, Blackboard. 

     För att utöka den kunskap vi tidigare hade angående Blackboard tog vi kontakt med två 

personer som är ansvariga för plattformen. De arbetar på Learning center på Högskolan i 

Gävle och har den kunskap som behövs för att få Blackboard att fungera. Efter samtalat med 

dem fick vi nödvändig information om Blackboard för att kunna gå vidare med vår studie.  

                                                 
10 http://www.ne.se.webproxy.student.hig.se:2048/l%C3%A5ng/etnografi/165012 2009-03-07 
11

 E. Pilhammar Andersson; Etnografi i det vårdpedagogiska fältet –en jakt efter ledtrådar, Studentlitteratur 1996 
12

 J. Hartman, Vetenskapligt tänkande, Studentlitteratur 2004, 214 
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2.4 Datainsamling 

2.4.1 Fallstudier 

 

Vi har valt att fördjupa oss i några kurser inom ekonomi för att sedan göra jämförelser, och 

har därmed valt fallstudier. 

     Desto mer ett fall liknar andra fall desto resonligare blir det att dra slutsatser. Liknelser bör 

redovisas tydligt för att läsaren ska kunna uppskatta hur generaliserbara resultaten är. Det 

finns både för- och nackdelar med fallstudier. Några fördelar är att forskaren kan använda 

många olika metoder och datakällor, kan konstruera teorier utifrån fallstudien och behöver 

inte eftersträva kontroll över det som undersöks. Några nackdelar med fallstudier är att det 

finns risker för kritik angående bristande trovärdighet om man gör generaliseringar, problem 

med att avgränsa fallet, risk att som undersökare själv påverka situationen.
13

 Fallstudier är bra 

som metod vid förändringsarbete till exempel i samband med organisationsutveckling där 

utredaren måste söka förståelse snarare än orsakssamband samt ingående kunskap om 

organisationen och dess aktörer.
14

  

                                                 
13

 http://www.ts.mah.se/utbild/ck2340/Delkurs_3/Fallstudie.htm 2009-03-08 
14

LT Eriksson, F Wiedersheim-Paul, Att utreda forska och rapportera Liber 2006, 127-129 
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2.5 Sammanfattning av metodavsnitt 

 

Här sammanfattas de delar i metoden som vi anser är viktigast för analys och slutsats för att 

besvara vårt syfte samt frågeställningar. 

 

Vi lägger extra fokus på valet av undersökningsmetod. Vi valde att använda oss av 

aktionsforskning, vilket är en metod som har till syfte att förbättra något samtidigt som 

forskaren studerar ämnet. En fördel med denna metod är att den om sätter forskningsresultatet 

till praktisk verksamhet ger möjlighet till professionell självutveckling, förbättra 

verksamheten där den bedrivs samt engagerar medarbetarna i forskningen. 

  Den andra metoden är etnografi där forskaren samlar in material i fält och sedan redigerar 

sina anteckningar samt bearbetar och analyserar resultatet. Målet är att beskriva hur något 

egentligen är. 
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3. Gävle Högskola  

I detta avsnitt ger vi läsaren en beskrivning av den modell vi använder oss av samt 

plattformen Blackboard. 

 

3.1 Modellbeskrivning 

 

Vi kommer här att skilja mellan två olika modeller att bedriva undervisning, den traditionella 

klassrumsmodellen samt en renodlad nätverksmodell. 

3.1.1 Klassrumsmodellen 

 

I en traditionell klassrumsmodell finns en kursplan bestående av cirka 30 lektioner, schema 

med fasta tider, ett arbete som ska in under ett bestämt datum, en tenta samt flera 

omtentamen. Upplägget av en kurs kan förändras efter hand i en klassrumsmodell då lärarna 

träffar kursdeltagarna regelbundet och tillsammans med dem har möjlighet att göra 

förändringar.
15

 

3.1.2 Nätverksmodellen 

 

Nätverksmodellen är en modell som ger möjlighet till ny informations- och 

kommunikationsteknik i undervisningen. I en nätverksmodell används den nya tekniken vilket 

har en ökad effektivitet hos studenternas samt lärarnas sätt att arbeta i skolan. Det har blivit ett 

mer produktivt sätt att överföra kunskap från lärare till studenter. Det är genom datorn som 

nätverksmodellen används, läraren nyttjar tekniken till att förmedla information och material 

till studenterna som ingår i kursen. Exempelvis kan läraren lägga upp webbföreläsningar, 

exempel på arbeten som gjorts i tidigare kurser eller övrig information angående kursen.
16

 

                                                 
15 http://www2.hig.se/learningcenter/erfbank/filer/klass_t_nat.pdf 2009-03-15 
16

 Ibid. 
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3.1.3 Modell  

 

Studenter på Högskolan i Gävle kan välja att studera på distans eller campus. Högskolan 

erbjuder kurser som är en tjänst studenterna tar del av för att få nya kunskaper och nya 

färdigheter. Det kan ses som att studenterna genomgår en produktionsprocess under tiden de 

studerar. Vi antar att studenterna vill få ut bästa möjliga värde av pengarna de investerar i sig 

själva när de läser en kurs eller ett program. Innan valet av en kurs kan studenten ta del av en 

kursplan där målen för undervisningen finns angivna. I kursplanen finns även beskrivet vad 

kursen innehåller och hur undervisning samt examination sker. Kursplanen ska underlätta för 

studenterna genom att visa hur kursen bidrar till utveckling i ämnet. 

 

Här nedan beskriver vi den produktionsprocess vilken studenterna genomgår under sina 

studier. Som exemplet visar har studenten kunskap, attityder samt färdigheter inom ämnet 

som ska studeras sedan tidigare. Under kursens gång tar studenten del av de olika moment 

som ingår i kursen. Momenten kan se olika ut beroende på om det är en campus- eller 

distanskurs. I slutändan får studenten nya färdigheter, kunskaper och attityder gentemot 

ämnet. 
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Produktionsprocess Campus 

 

Studenterna behöver ha kompetens eller förkunskap för att kunna läsa de olika kurserna, dessa 

är förutsättningar som krävs innan de läser kursen. 

 

 

Studenter med:    Studenter med: 

Kunskap        Ny kunskap   

Färdigheter Förändrade färdigheter  

Attityder Förändrade Attityder

  

  

      

 

 

 

 

 

Produktionsprocess Distans 

 

Studenter med:    Studenter med: 

Kunskap        Ny kunskap   

Färdigheter Förändrade färdigheter  

Attityder Förändrade Attityder

  

   

 

 
Fysisk kontakt 

Föreläsningar i klassrum 

Inlämnnigsuppgifter 

Seminarium 

Skriftlig Tentamen 

 

 

 

Webbföreläsningar 

Egen planering av 

studietid  

Inlämningsuppgifter 

Hemtentamen 

 



 19 

3.2 Blackboard 

 

På högskolan i Gävle lägger lärarna upp kurser på plattformen Blackboard vilket ger 

studenterna tillgång till material och information. Detta har blivit ett verktyg för att skapa 

ökad kunskapsnivå samt ökad tillgänglighet för utbildningarna oavsett tid och rum. Det finns 

olika behörighetsnivåer till Blackboard vilket gör att användarna har begränsningar för vad de 

kan göra exempelvis som student och lärare. Lärarna har större befogenhet än studenterna 

medan kursansvarig har tillgång till all information och material som ligger ute på 

Blackboard.
17

 

 

Lärarna får en inbjudan varje år att gå en grund- eller vidareutbildning om hur de använder 

Blackboard, de är dock frivilliga. Det finns även hjälpmedel om Blackboard som lärarna har 

tillgång till, där kan de få information om hur de ska använda plattformen, exempelvis hur de 

lägger ut mappar, dokument och externa länkar. Det finns även hjälpmedel för studenterna där 

de kan hitta information om hur de loggar in på Blackboard och information om vilket 

material som ligger under de olika knapparna. Nedan visas en standardmall som lärarna kan 

använda sig av när de ska lägga upp en kurs.
18
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 Intervju med Johanna Ridal och Jenny Ericsson på Learning center 2009-04-23 
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Anslagstavla, här hittar du aktuella 

meddelanden som gäller kursen.  

 
Kursinformation som t.ex. kursplan, schema, 

läsanvisningar m.m. 

 
Presentation av lärare och andra 

medverkande. 

 
Kursdokument som t.ex. webbföreläsningar, 

föreläsningsanteckningar, gamla tentor m.m. 

 
Studieuppgifter, övningar, laborationer, 

inlämningsuppgifter m.m. 

 
Kommunikationscentral med intern e-post, 

diskussionsgrupper, Chat, studenthemsidor 

och gruppsidor. 

 
Externa länkar som är aktuella för kursen. 

 
Studentens verktygslåda för att t.ex. lämna in 

uppgifter till läraren, skapa hemsida, ändra 

information, kalender, testresultat, adressbok 

m.m. 

 

Figur 3: Källa Learning center  
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4. Teoretisk bakgrund  

Under detta avsnitt kommer vi att presentera den teoretiska bakgrunden av vår studie. 

4.1 Informationsstruktur 

 

En tydlig struktur med logik gör det lättare för användarna att navigera och hitta rätt 

information eller material. När material och information läggs ut på exempelvis en plattform 

eller en webbplats är det viktigt att ha i åtanke för vem materialet läggs ut, därför bör det 

struktureras efter mottagarens perspektiv.
19

 

 

Om ett datorbaserat system eller webbplats ska fungera snabbt, enkelt och effektivt är 

funktionalitet och organisering avgörande. En bra informationsstruktur kännetecknas av att 

användarna uppfattar den som enkel, lätt att använda samt snabb. När skaparen utvecklar eller 

förbättrar en informationsstruktur är innehåll, användare och sammanhang tre tydliga 

huvudpunkter att utgå från.
20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4:
21

 Tre tydliga utgångspunkter för att visa vilka faktorer man bör ta hänsyn till när man utvecklar eller 

förbättrar en informationsstruktur. 
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 H. Englund, Klarspråk på nätet, Pagin, 2001, 25-143 
20

 http://www.antrop.se/informationsstruktur.aspx 2010-01-21 
21

 Ibid 
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Strukturen ska påminna om de termer användarna själva använder. Detta är individuellt men 

beror även på hur insatt användaren är i ämnet, ålder samt i vilken roll denne använder 

systemet. En person som använder samma system i olika situationer kan ha olika krav på hur 

innehållet ska vara tillgängligt. Faktorer som kan kopplas till sammanhanget kan vara 

organisationen bakom systemet eller webbplatsen, värderingar och mål.
22

 

      

En informationsstruktur som är bra syns inte, utan ligger ”under ytan”. Det är sällan 

användarna uttalar något om själva strukturen i sig, hittar de snabbt vad som eftersöks tycker 

de om systemet eller webbtjänsten för att den är snabb, snygg eller har bra innehåll.
23

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5:
24

 Isbergseffekten: en bra informationsstruktur finns, men syns inte. 

 

Enligt flertal tester visar på att en struktur som stödjer användarens avsikt ger nio gånger 

högre användbarhet. Vid upplägget är det viktigt att tänka på vilka funktioner och tjänster som 

erbjuds, vilka av dessa är viktiga, hur de fungerar samt vilka delar som hör ihop. 

     En logisk utformad sida leder till att navigationen blir lättare. Navigeringsknapparna och 

länkarna ska vara logiska, relevanta och konsekventa då användarna ska kunna ta sig till 

materialet eller informationen utan att sidan är för komplicerad. 

     Olika färger och kombinationer får särskilda betydelser, därför är det viktigt att ha detta i 

åtanken när plattformen skapas. En bra rekommendation är svart text på vit bakgrund. Det är 

viktigt att ha bakgrundfärgernas olika psykologiska effekter i åtanke. Blått och ljusgrönt har 

                                                 
22

 http://www.antrop.se/informationsstruktur.aspx 2010-01-21 
23

 Ibid. 
24

 Ibid. 
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en lugnande effekt medan rött påkallar uppmärksamhet, gult är positivt samt stimulerar 

fantasin och kreativiteten. För starka färger leder till att kontrasterna minskar.
25

 

 

Grafisk form innefattar rubrikstorlek, teckensnitt samt färg och form. Till 

informationsdesignen hör hur innehållet placeras såsom på vilket sätt rubrik, bild och brödtext 

förhåller sig till varandra. Informationsstrukturen tar fasta på hur indelning sker, exempelvis 

böcker som delas in i kapitel samt att dagstidningar har fasta avdelningar för ledare, 

inrikesnyheter och utlandsnytt.
26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6:
27

 Tre nivåer av design, ett sätt att tänka gällande form och struktur i datorbaserade system. 

 

Sammanfattningsvis ska en användbar webbplats vara: 

 Lätt att lära 

 Lätt att komma ihåg 

 Effektiv att använda 

 Begriplig 

 Tillfredsställande att använda.
28
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 http://www.antrop.se/informationsstruktur.aspx 2010-01-21 
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 R. Molich, Webbdesign med fokus på användarbarhet , 2002, 23 
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4.2 IKT- Information och kommunikations teknologi 

 

Unga lever i en digitaliserad värld där de kommunicerar via MySpace, You Tube, skickar 

sms, chatta, och bloggar. Lärandet förändras då den klassiska klassrumsmodellen inte är lika 

självklar som förr, kunskapen för ett ämne kan hämtas från andra platser än i klassrummet 

med en lärare. Utvecklingen av ny teknik gör att det finns brister i den digitala kompetensen 

därför är det viktigt att se teknikens frammars som ett redskap som kan öka utbildningens 

kvalitet och effektivitet.
29

 

 

Termen IKT är en direkt översättning från det begrepp som används internationellt ICT 

(Information and Communication Technology). Det är definierat som en kombination av 

informerande teknologi med andra relaterade teknologier, särskilt kommunikations 

teknologi.
30

 Användning av IKT i skolan började på 80-talet då motivet var att ge folket 

datorkunskap för att kunna vara med och styra användningen samt utvecklingen av tekniken.
31

  

     Lärarens roll att använda strategier för att öka andras lärande kräver djup kunskap när det 

gäller att handskas med information. Det förekommer diskussioner om huruvida 

informationsteknologin är ett ämne i sin egen rätt eller en beskrivning av de verktyg och 

resurser som används för att stödja undervisning och inlärning i andra ämnen i läroplanen. Att 

konstruera kunskap från information kräver mer än förmågan att använda olika sorters 

information och färdigheter med det senaste sortimentet av programvaror, det gäller att 

ifrågasätta tillgången till informationen, tolka, analysera samt diskutera betydelsen av 

informationen.
32
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 Information and communication technology in education – a curriculum for schools and programme of teacher 

development, UNESO, 2002, 10 
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 U. Riis, IT i skolan mellan vision och praktik – en forsknings överskikt, 2000, 56 
32

 A. Loveless & V. Ellis, RoutledgeFlamer ICT, Pedagogy and the Curriculum, 2001, 67 
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IKT ska vara en drivande kraft för skolans utveckling samt leda till förändrade arbetssätt. Via 

IKT kan studenterna även sköta sina studier hemifrån eller från andra miljöer. Tekniken 

förväntas även frambringa samarbete mellan lärare i olika ämnen samt till effektivare 

undervisningar genom snabbare kommunikation.
33

 

      IKT har hjälpt moderna företag till framgång genom att vara en del av företagsklimatet 

och det har gett regeringar en effektiv infrastruktur. Samtidigt har de även gett ett mervärde 

till lärande processer samt hos organisationer och ledare i lärande institutioner. Internet är en 

drivkraft för innovationer samt utveckling hos både industriländer och utvecklingsländer. Ett 

land måste kunna dra nytta av den tekniska utvecklingen som sker, för att kunna göra det 

måste de anställda inom branschen vara utbildade, oberoende av specifika datorplattformar 

eller ha vana i programvarans miljöer.
34

 

 

Den tekniska utvecklingen leder till förändring i arbetslivet och förändringar i organisationers 

arbete samt förändring i den kompetens som krävs. De kompetenser som har en ökad 

betydelse är följande: 

 Kritisk tänkande 

 IKT-kompetens som möjliggör expertarbete 

 Beslutsfattande 

 Hantering av dynamiska situationer 

 Fungerar som en medlem i ett team 

 Kommunikation 

Den tekniska utvecklingen av IKT går mycket snabbt, vilket leder till att ny teknik föråldras 

snabbt och det krävs att nya kunskaper samt färdigheter behärskas. Anpassningen till den 

ständiga utvecklingen av tekniken kräver god förståelse av nya principer och koncept för 

IKT.
35
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4.3 Pedagogik 

 

Pedagogik kan beskrivas som studiet av människans lärande och utveckling, hur förhållandet i 

en organisation påverkar lärandet.
36

  

     En pedagog har till uppgift att skapa förutsättningar för lärande, kunna motivera, anpassa 

undervisningen till deltagarnas behov och förväntningar och även bjuda på omväxlande 

undervisning. Om inte deltagarna vill lära in så kan inte en pedagog lära ut. 
37

 

 

Pedagogik handlar om människosyn eftersom inlärningen är en aktivitet hos deltagarna. 

Synsättet avgör i stor utsträckning valet av arbetsformer, om man ser människan med det 

humanistiska synsättet är det bra med arbetsformer där deltagarna får vara delaktiga.
38

 

 

Inlärning är en aktivitet för var och en som studerar, det handlar om att föreläsaren måste göra 

föreläsningen intressant för dem som lyssnar och få dem motiverade vilket skapar 

förutsättningar för lärande hos deltagarna. Vad individen tar till sig under en kurs är särpräglat 

beroende på tidigare erfarenhet, motivation och intresse.
39

  

 

När undervisningen sker möts alltid olika inlärningsstilar, risken finns att upplägget inför en 

undervisning läggs upp utifrån undervisarens egen inlärningsstil. De vanligaste 

inlärningsstilarna är konkret upplevelse, reflekterande observation, abstrakt tänkande och 

aktivt experimenterande.
40

 

 

Som pedagog är det viktigt att lägga ned tid på en grupp som verkar omotiverad då det lönar 

sig, och använda sig av Maslovs behovshierarki, konsten i att undervisa ligger i att väcka 

behov och stimulera den naturliga nyfikenheten.
41
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4.4 Sammanfattning av teoriavsnittet 

Här sammanfattas de viktiga delarna av teoriavsnittet för att kunna besvara syftet samt 

frågeställningarna i analysen och slutsatsen. 

Logiken och navigeringen är viktig för att få en bra informationsstruktur. Därför bör skaparen 

ha i åtanke för vem upplägget av material och information läggs ut. Den ska även uppfattas 

som snabb, enkel och effektiv av användaren. Färgers kombination och grafiska formning har 

stor betydelse för att få en bra informationsstruktur. 

IKT står för information och kommunikations teknologi, informationsteknologin används som 

ett verktyg för att stödja undervisning samt inlärning vilket har lett till ett mervärde för 

lärande processer. Det är viktigt att ett land drar nytta av den tekniska utvecklingen i landet, 

detta leder till förändring i arbetslivet, organisationens arbete samt kompetensen. 

Pedagogik handlar om lärandet till andra människor där synsättet avgör vilken arbetsform 

läraren har. Pedagogen ska motivera och skapa en undervisning anpassad till studenternas 

behov. 
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5. Empiri  

I detta avsnitt kommer vi att presentera och redovisa det insamlade empiriska materialet vi 

tagit fram för att jämföra de kurser vi valt ut. 

5.1 Population och urval 

 

Alla enheter som vi är intresserade av att mäta ingår i en population som är stor och består av 

många enheter. En population kan vara oändligt stor. För att göra en undersökning lättare 

väljs några få enheter ut från populationen, dessa kallas för urval. Utifrån detta urval försöker 

undersökaren säga något om hela populationen. Anledningen till varför ett urval tas ut från en 

population beror ofta på att populationen är för stor vilket gör att den antingen blir omöjlig att 

mäta eller att det är för tidskrävande.
42

 

 

Vid urvalet av kurser har vi utgått ifrån kurser som ges på Högskolan i Gävle samt har en 

inriktning mot ekonomi. Vi valde sammanlagt 20 olika kurser varav tio campuskurser som 

ingår i klassrumsmodellen och tio distanskurser som ingår i nätverksmodellen. Anledningen 

till valet av 20 kurser är att vi författare har läst flertalet av campuskurserna på 

civilekonomprogrammet och med hänsyn till vår tidsram för arbetet. Vi valde att ta ut lika 

antal av campus- och distanskurser för att få en jämn fördelning av kurserna samt valet av 

undervisningsmetod. 

5.2 Variabel 

Variabler kan beskriva vissa enheter i urvalet och populationen. Exempelvis så kan en 

människa beskrivas med ålder, vikt, kön, hårfärg, inkomst och så vidare. Det finns tre olika 

typer av variabler, dessa är kategoriska variabler, diskreta variabler och kontinuerliga 

variabler. Den variabel vi ska använda i vår studie är kategoriska variabler vilket är variabler 

som inte kan beskrivas med siffror.
43
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Kategoriska data är observationer av kvalitativa variabler för vilka det inte är meningsfullt att 

använda i sifferskalor. Kategoriska variabler används ofta när data ska ordnas i 

frekvenstabeller som visar hur urvalets enheter fördelats på olika kategorier.
44

 

De variabler vi valt att använda valde vi ut från den standardmall som lärarna kan ta del av 

när de ska lägga ut material och information på plattformen Blackboard, vi anser att den är bra 

ur studentsynvinkel och en bra utgångspunkt för insamlingen av materialet. Variablerna är de 

valbara knapparna som vi tidigare har beskrivit i teorin. 

5.3 Variation 

Inom statistiken finns det tre viktiga typer av variationer som kan studeras. Dessa är 

populationens enheter är olika, värden för varje enskild enhet kan förändras och en mätmetod 

kan ge olika svar från gång till gång. Den typ som används i denna studie är den förstnämnda 

populationens enheter är olika, då vi författare mäter samma variabel flera gånger för olika 

enheter.
45

 

För att kunna se variationerna lättare har vi valt att sammanställa knapparnas förekomst i 

diagram för respektive modell. 

5.3.1 Klassrumsmodellen 

Som kan ses utifrån det redovisade materialet nedan använder sig klassrumsmodellens alla 

kurser av knapparna Announcement, Course information, Course Documents, Assigments, 

Communication, External links och Tools. Medan enbart åtta av tio av de utvalda enheterna 

använde sig av knappen Staff Information. 
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5.3.2 Nätverksmodellen 

Som vi kan se utifrån det redovisade materialet från bilagan använder nätverksmodellen sig av 

knapparna Announcement, Course information och Assigment i alla de utvalda kurserna 

vilket är typvärdet i detta fall. Variansen mellan enheterna är att fyra enheter inte använder sig 

av knapparna Staff information och Tools. Tre av de tio utvalda kurserna använder sig inte av 

Course Documents, Communication och External links. 
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5.4 Redovisning av kurser 

 

Redovisningen av kurserna har vi valt att redogöra genom att ta ut den mest utvecklade och 

den minst utvecklade kursen i respektive modell. Det vi menar med den mest utvecklade 

kursen är att den ur studerande synvinkel har en enkel struktur. De ska vara lätt att navigera 

samt ha föredömlig ordning av de materialen och den informationen som lagts ut på 

Blackboard för att enkelt kunna hitta det som söks. Det vi menar med den minst utvecklade 

kursen är att den inte är strukturerad, informationen samt materialet som har lagts ut under 

kursen har en oordning vilket gör det svårt att navigera och hitta det som söks. 

 

När vi jämfört de olika kurserna har vi antecknat vilket material och information som lagts ut 

under de olika knapparna i respektive kurs, sedan valt ut de kurser som är minst och mest 

utvecklade i respektive modell. Redovisningen av de övriga kurserna finns att ta del av i 

bilagan.  

 

5.4.1 Klassrumsmodellen 

 

Den mest utvecklade kursen 

Den mest utvecklade kursen av de kurser vi valt ut och analyserat inom klassrumsmodellen 

anser vi är Företag och samhälle som gavs vårterminen 2007. Under knappen Announcements 

har det lagts ut information om uppdateringar under kursens gång. Knappen Course 

information användes inte i denna kurs men den fanns med som knapp och var valbar. Under 

knappen Staff information kunde studenterna finna information om de kursansvariga där 

mailadress, telefonnummer och rumsnummer fanns tillgängligt. I kursens knapp Course 

Documents kunde studenterna finna föreläsningsunderlag, studiehandledning, en kursplan, 

kursschema, exempel på examensarbete, råd tips och exempel samt länkar på hur 

vetenskapliga resonemang, rapporter samt uppsatser kan se ut. En gammal tentamen fanns 

även tillgänglig för övning inför kommande examination som tidigare studenter har haft. I 

studiehandledningen kunde studenterna finna målen för kursen, vad föreläsningarna handlade 

om och vad som förväntades av studenterna, den kurslitteraturen som användes, hur 

examinationen gick till. I studiehandledningen fanns även information om utvärdering av 

kursen och en sammanfattning av kursinnehållet, information om kursansvarig, föreläsare och 

handledare. Kursplanen tog upp vilka förkunskaper som krävs samt målen med kursen.  
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Under knappen Assignments fanns gruppindelning, seminarieschema där studenterna kunde se 

vilka dagar som seminarierna gällde deras grupp, uppgifter, hemtentamen och en mall för 

framsida som studenterna kan använda sig av när de skriver rapporter inom 

ekonomiinstitutionen och även en kursutvärdering av kursen fanns upplagd vid kursens 

slutskede. Under knappen Communication kunde studenterna dela med sig av de grupparbeten 

som gjorts under kursen genom funktionen Discussion board. Under knappen External links 

fanns länkar till e-institutionen, information om tävlingen Årets studentföretagare, bibliotekets 

hemsida, även informationssökningens när var och hur, som är en kurs i informationssökning 

framtagen i samarbete av Högskolan i Gävle och Kungliga Tekniska Högskolan, och en 

introduktion till Blackboard. Knappen Students Tools användes för att lägga ut betyg på de 

olika delmoment kursen innehöll under kursens gång. 

 

Den minst utvecklade kursen 

Den minst utvecklade kursen av de kurser vi analyserat som följer klassrumsmodellen, anser 

vi är Makroekonomi A som gavs höstterminen 2007. Under knappen Announcements lades 

information ut ett fåtal gånger som studenterna kunde ta del av under kursens gång. De 

knappar som fanns med men som inte används i denna kurs var Staff information, 

Assignments, Communication External links och Tools.  

 

Knappen Course information innehöll schema och läsanvisningar, i läsanvisningarna kunde 

studenterna se vilka sidor i litteraturen som kursen behandlar samt vilka områden de olika 

kapitlen tog upp. Under knappen Course Documents låg fem gamla tentor och två dokument 

om Riksbanken och svensk ekonomi utlagda. Under denna kurs har enbart tre av åtta knappar 

nyttjats. 
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5.4.2 Nätverksmodellen 

 

Den mest utvecklade kursen 

Efter att vi jämfört valet av kurser i närverksmodellen kom vi fram till att den mest utvecklade 

kursen var Marknadsföring B som gick under höstterminen 2008. Under knappen 

Announcement har studenterna kunnat få kännedom om någon ny information lagts ut på 

kursen. Under knappen Course Information har studenterna kunnat ta del av en kursplan, 

kursöversikt samt en studiehandledning för kursen. Där har kursens olika moment beskrivits 

för studenterna samt vilken tidsplan studenterna bör följa för olika moment i kursen. I 

kursöversikten har studenterna kunnat ta del av ett schema där de vecka för vecka fått en plan 

på vad som bör studeras och göras.  

 

Under knappen Course documents fanns webbföreläsningar för kursen och instruktioner hur 

studenterna kunde använda dem, även flera övningstentor från tidigare examinationer fanns 

att ta del av. Här fanns även exempel på PM-uppgifter samt handledning om hur studenterna 

kan använda bibliotekets databaser till att söka information. Material som användes under 

kursen har även lagts ut under denna knapp samt en kursutvärdering som studenterna fått fylla 

i under kursens slutskede. Under knappen Assigments fanns en övningstentamen upplagd samt 

hemtentamen för kursen. Här fanns även instruktioner om PM-uppgiften samt en presentation 

om varje deltagare i kursen som gjordes av studenterna vid kursens start, innan de bildade 

grupper. Under knappen Communication fanns de vanliga verktygen tillgängliga för 

studenterna som vi beskrivit i teorin om Blackboard, de verktyg som användes oftast var 

gruppindelningen samt respektive Group page och även funktionen Discussion board. 

Knappen External links har givit studenterna länkar till PM: ans formella framsidor samt 

farliga ord som bör undvikas i uppsatsskrivandet. Under knappen Tools fanns de vanligaste 

verktygen som vi beskrivit i teorin om Blackboard, under My grades hade betyg lagts ut på 

kursens olika delmoment. Under denna kurs hade knappar lagts till för studenterna, den ena 

var Books där studenterna kunde finna vilken kurslitteratur som används under kursen. Den 

andra var Discussion board som givit studenterna en genväg till denna funktion. Den knapp 

som saknades i denna kurs var Staff information där studenterna ska kunna ta del av 

kursledarens kontaktuppgifter. 
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Den mist utvecklade kursen 

Den minst utvecklade kursen bland urvalet i nätverksmodellen har vi kommit fram till är 

Ekonomi och samhälle A som gick under vårterminen 2008. Under knappen Announcement 

har kursens deltagare kunnat få information angående nytt material eller uppgifter som lagts 

ut under kursens gång. Knappen Course information innehöll schema över föreläsningar, 

vilken litteratur som användes under kursen, en lista på gruppindelningarna av deltagarna, en 

lista på seminarieindelning samt information angående kursens slutseminarium.   

 

Knappen Course Documents har nyttjats under kursen genom att studenterna har kunnat ta del 

av material till föreläsningarna i form av PowerPoint slides samt information angående hur 

bibliotekets informationssökning används. Under knappen Communication fanns de verktyg 

som kan användas av studenterna. Under knappen External liks har studenterna kunnat ta del 

av en länk till studentmailen. Under knappen Tools fanns de vanligast förekommande 

verktygen och under My grades har studenterna kunnat se vilket betyg de fått i kursens olika 

delmoment. Under denna kurs har knappen Staff information inte nyttjats, Assignments finns 

med som knapp men användes inte. 
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6. Analys och tolkning  

Under detta avsnitt utför vi en analys av det insamlade materialet som presenterats tidigare i 

studien. 

 

För att navigationen på en plattfrom ska bli lättare bör utformningen vara logisk. Det vi kan 

utläsa från vårt empiriska material är att de minst utvecklade och de mest utvecklade kurserna 

har olika strukturer samt liknande material i kurserna placeras under olika knappar på 

plattformen Blackboard. Då vi jämfört kursernas innehåll med den standardmall som finns till 

för lärarna fann vi att kursen Företag och samhälle inom klassrumsmodellen har ett väl 

strukturerat upplägg av material och information under knapparna. Exempelvis under knappen 

Course documents fanns en studiehandledning, föreläsningsmaterial och exempel på en 

gammal tentamen. Medan den minst utvecklade kursen i samma modell, Makroekonomi A, 

endast använde tre av åtta knappar där informationen och materialet under kursen var 

begränsad, det fanns inte någon kursplan eller föreläsningsmaterial till kursen. 

 

Som vi nämnde i teoriavsnittet är det viktigt för skaparen av en plattform att veta vilka 

funktioner en plattform erbjuder och hur de fungerar. Från empirin och vårt deltagande i 

kurserna kan vi utläsa att verktyget digital dropbox, där studenterna kan lämna in arbeten och 

hemtentamen, inte används av alla lärare. Det är endast någon enstaka av kurserna som använt 

sig av denna form av inlämning. 

 

Funktionen Staff information är den knapp som använts i begränsad utsträckning av lärarna 

både inom klassrums- och nätverksmodellen. I sju av kurserna finns Staff information med 

utan någon information om läraren och i fem av kurserna är knappen borttagen. Vi har 

tidigare nämnt att lärarna har stor frihet vid upplägget och utseendet av en kurs, detta kan vi 

även se efter att studerat empirin då tillägg och borttag av knappar gjorts.  

 

Det är viktigt att ha färgernas betydelse i åtanke när en plattform skapas. En rekommendation 

är svart text på vit bakgrund, standardmallen har vit text på blå bakgrund, där den blå färgen 

har en lugnande effekt. Från empirin kan vi se att det finns kurser där knapparnas färg har 

byts ut, i en av kurserna som studerats har denna färg gjort att knapparnas namn varit svår att 

läsa, då kontrasten minskat.  
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Den standardmall som lärarna kan ta del av följer en bra informationsstruktur över hur 

innehållet ska placeras. Indelningen av knappar har en logisk följd vilket gör det lätt att 

navigera då det mest relevanta materialet ska ligga under de första knapparna. Kurserna vi har 

studerat följer standardmallens ordning av knapparna, dock kan vi se att i ett antal kurser har 

lärarna lagt till en extra knapp, Discussion board, den har använts till inlämning av arbeten. 

 

Information och kommunikations teknologi, IKT, innebär att läraren använder sig av modern 

teknik för att öka andras lärande. IKT används bland annat för att öka det kritiska tänkandet 

och kommunicera effektivt. Det vi kan utläsa från empirin är att tekniken används i både 

klassrums- och närverksmodellen i form av plattformen Blackbord. Den används i 

lärandeprocessen som ett hjälpmedel från lärarna till studenterna för att nå ut med viktig 

information och material som används i kurserna på ett produktivt sätt. 

 

En viktig del inom IKT är lärarens kunskap om tekniken och på vilket sätt studenterna tar till 

sig information. Lärarna måste ha en vilja att arbeta med ny teknik då den ger en ökad 

effektivitet och kvalitet. För att de ska få den kompetens som krävs för att hantera plattformen 

ger Learning center på högskolan utbildningar om Blackboard. Från empirin kan vi se att 

majoriteten av kurserna som ges på högskolan inte har någon strukturerad ordning fast en 

standardmall finns att följa som hjälpmedel till lärarna. Vi kan se att en del lärare behärskar 

Blackboards funktioner medan andra inte har samma kunskap, då strukturen och ordningen på 

knapparna i de olika kurserna skiljer sig från varandra. Ett exempel är inom 

nätverksmodellen, den mest utvecklade kursen använder sig av nästan alla knappar från 

standardmallen, med relevant material under vardera knapp samt har lagt till två extra 

knappar, medan den minst utvecklade kursen använder sig av sex av åtta standard knappar där 

information och material är begränsad. 

 

Den moderna informationsteknologin som gjort det möjligt att erbjuda informell utbildning 

ger studenterna möjligheten att studera på distans. Som vi tidigare nämnt kan studenterna på 

Högskolan i Gävle välja mellan att studera på campus eller distans. På en campuskurs 

använder sig lärarna i grunden av den standardiserade klassrumsmodellen där studenterna har 

fast schema över kursen med tidsbestämda föreläsningar och seminarium, där material delas 

ut vid träffarna. Inom klassrumsmodellen kan studenterna även ställa frågor angående 

föreläsningsmaterial eller andra funderingar de har då de träffar läraren via föreläsningar och 

seminarium. I nätverkmodellen kan studenterna välja när de vill ta del av 
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webbföreläsningarna och välja sin egen studietakt. Frågor angående kursens material och 

information görs via mail eller telefon. 

 Nätverksmodellen som vi studerat utifrån Blackboard har givit oss en uppfattning om att det 

läggs ut mer material på en distanskurs än vad det gör i en kurs inom klassrumsmodellen, det 

vill säga en kurs som ges på campus.  

     Skillnaden mellan den minst utvecklade och mest utvecklade kursen är mindre i 

nätverksmodellen än i klassrumsmodellen. Kurser inom nätverksmodellen följer den 

standardmall som finns tillgänglig för lärarna i större utsträckning än kurser inom 

klassrumsmodellen. Det finns även mer information vad gäller kursens omfattning upplagt på 

Blackboard i form av studiehandledning medan de flesta kurser inom klassrumsmodellen 

enbart lägger ut en kursplan. 

 

Inom pedagogiken studeras människans lärande och utveckling. Pedagogen ska bland annat 

skapa förutsättningar för lärandet, motivera och anpassa undervisningen till deltagarnas behov 

och förväntningar. För att en lärare ska kunna få respons på en avslutad kurs angående hur 

studenterna upplevt kursen skickas en kursutvärdering ut till var och en av studenterna i 

kursens slutskede. Denna kursutvärdering delas ut i klassrummet eller ges ut som länk över 

studentmailen där studenterna fyller i den elektroniskt. I vissa kurser har funktionen även 

redovisats under My grades som ett delmoment.  

 

Produktionsprocessen börjar med att studenterna kan ta del av en kursplan innan varje 

kursstart, där beskrivs bland annat vilka förkunskaper som krävs samt kursmålen. Under 

processen tar studenterna även del av lärandet från de nya kunskaperna genom att antingen ha 

fysiska föreläsningar likt en klassrumsmodell eller föreläsningar via nätet likt en 

nätverksmodell. I slutskedet av processen har studenterna skapat sig nya kunskaper, 

förändrade förutsättningar samt förändrade attityder till ämnet i kursen. 

     Det vi kan utläsa från empirin är att det förekommer olika delmoment inom kurserna vi 

studerat. Dessa delmoment finns beskrivna i studiehandledningen som studenterna kan ta del 

av i de flesta kurser vi studerat. Ett antal kurser har lagt ut betyg på varje delmoment av 

kursen genom att använda sig av verktyget My grades där studenten kan se betygen via 

Blackboard efter varje avklarat moment. Det leder till ett ökat värde för studenterna där de ser 

var på betygsskalan de befinner sig, och blir medveten om vad som bör göras för att nå sina 

mål med kursen. 
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7. Slutsats      

Under detta avsnitt presenteras våra sammanfattade slutsatser som vi kommit fram till i 

studien och besvarar vårt syfte och våra frågeställningar. Vi presenterar även våra egna 

åsikter och ståndpunkter kring det erhållna resultatet och ger förslag på vidare studier. 

 

Efter att studerat empirin har vi sett att större delen av kurserna inte har någon strukturerad 

ordning av de olika knapparna och upplägg på Blackboard trots att en standardmall finns till 

för lärarna. Därför bör fler utbildningar om Blackbord och dess funktioner ges till lärarna. Det 

är till nackdel för studenterna att utbildningarna om Blackboard är frivilliga för lärarna, 

eftersom lärarna genom utbildningarna kan få ytterligare information och kunskap om 

Blackboard. Exempelvis kan lärarna lägga upp material som ingår i en kurs på Blackboard 

och bestämma när informationen ska bli synlig för studenterna, vilket gör det lättare för 

studenterna att fokusera på en sak i taget i stället för att få all material tillhands på en och 

samma gång. Genom att lärarna får en ökad kunskap för Blackboard skapar det bättre 

förutsättningar för studenterna att få ut det maximala av produktionsprocessen. 

 

Det bästa vore att utbildningarna om Blackboard som lärarna har möjlighet att delta i är 

obligatoriska, det är till fördel för studenterna om lärarna vet vad som är möjligt att göra och 

vilka funktioner de olika knapparna har på plattformen. Studenterna får därmed bättre 

kommunikation med lärarna och får ut så mycket som möjligt av deras utbildning. Fler 

utbildningar om Blackboard bör ges till lärarna angående upplägget av en kurs där de får 

information om standardmallen de ska utgå ifrån och förmågan att lära ut till studenterna på 

ett pedagogiskt sätt. När kommunikationen fungerar innebär det att effektiviteten samt 

kvaliteten ökar vilket leder till att studenternas produktionsprocess får den slutpunkt som 

studenten förväntar sig av kursen.  

     Ett exempel på ett verktyg som används i liten utsträckning är digital dropbox vilket kan 

användas när arbeten lämnas in via plattformen och arbetet endast ska vara synligt för läraren. 

Eftersom endast ett fåtal av de studerade kurserna använde sig av denna funktion tolkar vi det 

som att lärarnas kunskap om funktionen är begränsad. Därmed anser vi att detta är ett verktyg 

som lärarna ska behärska för att se till att fusk inte ska förekomma.  

 



 39 

Den standardmall som finns till för lärarna anser vi följer en bra struktur och är logiskt. Den 

har logiska rubriker där informationen och materialet ska placeras ut. Utformningen är olika 

då knapparna i kurserna innehåller olika slags material exempelvis, under en kurs fann vi 

studiehandledning under en knapp och i en annan kurs låg den under en annan knapp. Även 

här underlättar det för studenterna om lärarna utgår från standardmallen. Knapparna bör följa 

en viss ordning för att navigationen ska bli enkel för studenterna. Denna ordning ska inte vara 

möjlig att ändra, dock anser vi att knappar som inte används ska tas bort då de inte utgör 

någon funktion.  

 

Friheten lärarna har vid upplägget av en kurs på Blackboard anser vi är till nackdel för 

studenterna då det kan skapa förvirring från kurs till kurs var de hittar materialet som 

eftersöks. Att ha en standardmall som följs av lärarna vore det bästa för studenterna då de 

enkelt finner materialet de söker vilket även leder till att lärandet ökar då mer tid kan läggas 

på att studera materialet i stället för att leta efter det. Studenterna ska hitta den information de 

söker snabbt genom att utgå från knapparnas rubriker förutsatt att läraren har följt 

standardmallen när de lagt ut materialet. 

 

Möjligheten att lägga till knappar under en kurs anser vi är en fördel då en genväg skapas för 

studenterna. Ett exempel från empirin är funktionen Discussion board som använts inom 

flertalet av kurserna, denna funktion kan läggas till som en egen knapp för att studenterna 

snabbt ska kunna ta sig till funktionen. Att använda sig av My grades under knappen Tools 

bör nyttjas i större utsträckning. Innehåller en kurs olika delmoment anser vi att lärarna ska 

använda My grades efter varje avklarat moment vilket ger studenterna feedback. Studenterna 

får därmed en uppfattning om på vilken nivå de ligger och vad de bör göra för att nå deras 

individuella mål. 

 

Knapparna i Blackboard ska ha samma layout i varje kurs och vara så enkel som möjligt då 

det empiriska materialet visar exempel på knappar där texten varit svår att tyda på grund av 

knappens bakgrundsfärg. Den blå färgen som standardmallen följer har en lugnande effekt 

med en tydlig text bör vara obligatorisk och lärarna bör inte ha möjlighet att ändra denna.  

 



 40 

Knappen Staff information var den funktion på plattformen som de flesta av kurserna inte 

hade med. Vi anser att denna funktion är en utav de viktigaste knapparna, där studenterna 

enkelt ska kunna ta kontakt med läraren för kursen om eventuella funderingar. Därför ska 

denna knapp vara obligatorisk och innehålla information om läraren. 

 

Att en del av kurserna använder sig av en kursutvärdering som ett delmoment i kursen är en 

bra funktion som bör vara obligatorisk för studenterna. Ett krav ska införas för att få ut 

betyget i kursen, där studenterna måste ha slutfört en kursutvärdering elektroniskt. Detta ger 

lärarna ökad kunskap om hur kursen uppfattas av studenterna som kan leda till förbättring av 

kursen, som på sikt ger ökat värde för studenterna. 

   

På Högskolan i Gävle använder de sig av IKT genom att förmedla information och material 

till studenterna via plattformen Blackbord. Utifrån empirin anser vi att materialet som läggs ut 

på en distanskurs inom nätverksmodellen följer den standardmall som lärarna har till 

hjälpmedel i högre grad jämfört med en campuskurs i klassrumsmodellen. Detta tror vi beror 

på att lärarna på distanskurser är väl medvetna om att det kan uppstå missförstånd om 

materialet och informationen är upplagt på ett annat sätt än standardmallen vilket vi kan tyda 

utifrån empirin.  

 

Efter att ha studerat empirin anser vi att campuskurserna som går på Högskolan i Gävle är en 

blandning av nätverks- och en klassrumsmodell, då studenterna träffar lärarna i klassrummet 

samtidigt som de tar del av Blackboard där den största delen av information läggs ut under 

kursens gång. Därmed anser vi att det finns en standardiserad blandmodell som används men 

att denna kan förbättras ur studentsynvinkel. Detta kan göras genom att lärarna följer den 

standardiserade mallen för upplägget på Blackboard, då vi ur studentsynvinkel anser att 

mallen är en bra grund att följa. 

 

Kurser inom nätverksmodellen lägger ut mer information vad gäller kursens omfattning i 

form av studiehandledning medan de flesta campuskurser i klassrumsmodellen lägger ut 

enbart en kursplan. Kurser som går på campus ska även dem ta hänsyn till detta viktiga 

område. Det ska finnas en studiehandledning för studenterna att ta del av innan kursens start 

och under tiden de läser kursen.  
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För att studenterna ska få ut det största värdet av den tid och pengar de investerar bör även 

högskolan se studenternas investering av utbildning som en produktionsprocess. Varje kurs 

inom både klassrums- och nätverksmodellen ska ha en tydlig och klar studiehandledning som 

läggs ut i början av kursen på Blackboard med tydlig förklaring om vilka moment kursen 

innehåller och målen med kursen. 

 

7.1 Kritik av studien 

 

Den standardmall som finns tillhands för lärarna vid upplägget av en kurs har vi använt som 

vårt mätinstrument vid jämförelsen av kurserna. Anledningen till att vi valt att använda detta 

instrument beror på att vi anser att det är användbart vid flera studier och mätningar framöver. 

Vi är medvetna om att resultatet kan bli annorlunda om vi valt att använda ett annat 

mätinstrument och därmed fått andra resultat. 

 

Vi är medvetna om att tidpunkten när kurserna gick på Högskolan i Gävle är olika bland de 

utvalda. Detta kan påverka resultatet eftersom att en kurs som gick under vårterminen 2007 

kan ha utvecklats till vårterminen 2009, genom erfarenhet från läraren och utvärderingar av 

kursen från studenterna. 

 

Vi har utgått ifrån oss själva och inte tagit del av andra studenters erfarenhet och kritik till 

klassrums- och nätverksmodellen. Vi har inte använt oss av en enkät eller på något sätt andra 

studenters åsikter och synpunkter än våra egna. 

 

7.2 Förslag på vidare forskning/studier 

 

Som vi tidigare nämnt under inledningen till studien kan en lärandeprocess ses från olika 

aktörer med olika synvinklar. Vår studie ses utifrån studenternas synvinkel och därför kan en 

studie om Blackboard från en annan aktörs synvinkel exempelvis lärarens tas med i 

undersökningen. Vad har de för åsikter och synpunkter om Blackboard ur lärandeperspektiv, 

hur kan plattformen förändras så att studenterna får de bästa förutsättningarna för sitt lärande? 

En enkätstudie om vad andra studenter anser om plattformen och lärandet är även intressant 

att ta i beaktande, har de andra synpunkter än oss författare? 
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Bilaga 

Jämförelse av Kurser 

 Campus 

MIKROEKONOMISK ANALYS A, VT09 

 
Information läggs ut under kursens gång om nytt material lagts ut och 

vad som ska göras. 

 
Innehåller läsanvisningar, schema, länkar till bokhandel, kursplan, 

övningsfrågor, externa länkar, gamla tentor och facit till gamla tentor. 

 
Knappen finns ej med 

 
Används ej 

 
Används ej  

 
Här används discussion board där studenterna haft möjlighet att få svar 

på övningar och svar på gamla tentor, möjlighet att ställa frågor till 

öppet hus. Collaboration (chat och virtual classroom. Group pages 

används ej 

 
Används ej  

 
Används ej 

 Discussion board – Tillagd som en knapp 

FÖRETAG OCH SAMHÄLLE, VT07 

 
Information läggs ut under kursens gång om något nytt dykt upp 

 
Används ej 

 
Innehåller mail, telefon och arbetsplats till kursansvariga 

 
Innehåller föreläsningsunderlag, studiehandledning, kursplan, kursschema, 

exempel på examensarbete, information om hur man skriver uppsats, gammal 

tenta 

 
Innehåller gruppindelning, seminarieschema, uppgifter och hemtenta. 

 
Discussion board används där studenterna har lagt ut sina grupparbeten 

 
Innehåller länkar till e-instutionen, bibliotekets hemsida, även 

informationssökningens när var och hur där studenterna får en introduktion 

om hur det kan söka införmation, även en introduktion till BB. 

 
I denna kurs används My Grades där betyg läggs ut efter alla uppgifter man 

gjort. 

 

ORGANISATION OCH LEDARSKAP A, VT07 

 
Information läggs ut under kursens gång om något nytt dykt upp. 
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Innehåller studiehandledning, kursplan och schema. 

 
Finns ej med som knapp 

 
Innehåller kursmaterial till föreläsningarna 

 
Innehåller dugga, hemtenta, PM-utredningsarbete och kursutvärdering 

 
Här har de använt discussion board för inlämning av PM- arbete  

 
Innehåller länkar till Robhan, Karta över Campus, Föreläsnings material, e-

instutionen, informationssökningens när var och hur, bibliotekets hemsida 

introduktion till BB. 

 
Digital Dropbox används under denna kurs där de två hemtentorna lämnades 

in via denna funktion. My Grades användes under denna kurs. 

 

MAKROEKONOMI A, HT07 

 
Information läggs ut under kursens gång om något nytt dykt upp. Används 

men inte särskilt mycket 

 
Innehåller schema och läsanvisningar 

 
Används ej 

 
Gamla tentor och dokument om Riksbanken 

 
Används ej  

 
Används ej 

 
Används ej 

 
Används ej och betyg läggs inte ut under My Grades 

 

EXTERNREDOVISNING, VT08 

 
Används flitigt så fort det lagts ut något nytt på Blackboard. 

 
Innehåller kursplan, kursöversikt, schema, gruppindelning, 

Föreläsningsanvisningar till litteraturboken och övningsboken. 

 
Används ej 

 
Innehåller lösningsförslag till tentan och PM-arbetet, bokföring, 

baskontoplanen och rapporter, repetition från Ekonomistyrning A, material 

inför föreläsningarna, övningsuppgifter, kursmaterial, övningstenta. 

 
Innehåller praktikfall 1 och 2 samt kursutvärdering 

 
Används ej 

 
Innehåller länkar till BAS-kontoplan, Patent- och registreringsverket, 

Bolagsverket, Skatteverket, Bokföringsnämnden, Rådet för finansiell, 

rapportering, Finansinspektionen, IASB, FAR/SRS, Näringslivets 

börskommitté. 

http://www.bas.se/
http://www.prv.se/
http://www.bolagsverket.se/
http://skatteverket.se/
http://www.bfn.se/
http://www.fi.se/
http://www.iasb.org/
http://www.far.se/
http://www.naringslivetsborskommitte.se/
http://www.naringslivetsborskommitte.se/
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Används ej och betyget läggs ej ut under My Grades. 

 

 

ORGANISATION OCH LEDARSKAP B, VT08 

 
Används under hela kursens gång, information läggs ut om det blivit några 

ändringar och när betyg sats på kursen 

 
Innehåller schema och lästips till litteraturen 

 
Används ej 

 
Innehåller föreläsningsmaterial, kursmaterial, gammal dugga, betygskriterier, 

material till examination C, info om salstentamen, gammal tenta, 

gruppbildning, material från organisation och ledarskap A. 

 
Användes ej 

 
Varken discussion board eller groups användes i denna kurs även fast grupper 

bildades på kursen 

 
Används ej  

 
Används ej 

 

VERKSAMHETSSTYRNING B, VT08 

 
Använd under hela kursens gång 

 
Innehåller kursens uppgifter, länktips gällande relevance lost, länk till 

kursplan med litteratur. 

 
Används ej 

 
Innehåller fallbeskrivningar till seminarium, exempel på frågor och riktlinjer 

för opposition 

 
Här hämtas och lämnas hemtentan, inlämningsuppgift 1 och 2. Underlag till 

seminarium och fallbeskrivning. 

 
Under discussion board har studenterna lagt upp sina fallbeskrivningar 

 
Används ej 

 
Under My Grades finns betyg inskrivet på kursens olika delar och även 

kommentarer till inlämningsuppgifterna. 

 

DATAANALYS OCH STATISTIK FÖR EKONOMER A, HT08 

 
Har använts bra då det kommer ut ny information om nytt material lags ut 

som behövs under kursens gång 

 
Kursplan, kursplanering i två delar 

 
Uppgifter om läraren  

 
Innehåller Del 1: föreläsningsmaterial, övningar, lösningar, formelsamling, 

övningstenta, Del 2: föreläsningsmaterial, övningar, lösningar, formelsamling, 
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övningstenta, kompendium 

 
Innehåller PM uppgift, inlämningsuppgift 1 och 2 för både del 1 och 2 

 
Under discussion board har studenterna lagt upp sina fallbeskrivningar  

 
Används ej 

 
Används ej   

 

HANDELSRÄTTSLIG ÖVERSIKTSKURS, HT08 

 
Används regelbundet under kursens gång  

 
Innehåller schema, studiehandbok, tillåtna anteckningar i lagboken, att skriva 

ut åhörarkopior i Power Point, Rättsbanken, Proxyinloggning, betygskriterier, 

kursplan och gruppindelning 

 
Information om läraren 

 
Innehåller material till föreläsningarna, ljudsatta föreläsningar samt 

kursutvärdering 

 
Innehåller seminarium uppgifter, PM- uppgift, dugga, anvisningar för att 

skriva koncentrat och övningstenta 

 
Används ej  

 
Används ej 

 
Används ej 

 

 

MANAGEMENT I, VT09 

 
Information under kursens gång läggs ut här 

 
Innehåller tankar bakom kursen, kursens teman och datum för dessa, 

introducerande föreläsningar och seminarier. 

 
Information om läraren 

 
Innehåller material till föreläsningarna samt information om seminarium 

uppgifterna 

 
Information inför uppgiften ”Ledarskap inom upplevelseekonomin” 

 
Under discussion board har studenterna lämnat in seminarieuppgifterna. 

 
Används ej 

 
My Grades används i denna kurs där slutbetyget på kursen lades ut.  
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Distans 

 

 HANDELSRÄTTSLIG ÖVERSIKTSKURS NÄT VT08 

 
Information läggs ut under kursens gång om något nytt dykt upp. 

 
Studiehandledning, Valiga frågor och svar, gruppindelning. 

 
Används ej 

 
Biblioteket information och stöd, MBL- föreläsningar, kursmaterial. 

 
Inlämningsuppgifter, Instuderingsuppgifter 

 
Här används discussion board och group page 

 
Används ej 

 
Eftersom att vi ej gått denna kurs vet vi ej vad som används 

 

 MAKROEKONOMI A, 7.5HP, DISTANS, HT08 

 
Information läggs ut under kursens gång om något nytt dykt upp. 

 
Läsanvisningar, kurskompendium, gammal tenta, länk till kursplan och 

adlibris 

 
Används ej 

 
Definitioner, power point bilder, övningsuppgifter, gammal tenta, biblioteket 

information och stöd. 

 
Används ej 

 
Eftersom att vi ej gått denna kurs vet vi ej vad som används 

 
Används ej 

 
Eftersom att vi ej gått denna kurs vet vi ej vad som används 

 

FINANSIELL ANALYS, DISTANS, VT09 

 
Information läggs ut under kursens gång om något nytt dykt upp. 

 
Introduktionsbrev, kursplan, länk till anmälan till tentan, föreskrifter till 

tentamen på annan ort. 

 
Lärarens mail, telefon och arbetsrum 

 
Biblioteket – information och stöd, kursmaterial till olika moment. 

 
Exempel dugga 
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Här används discussion board flitigt, group page 

 
Används ej 

 
Eftersom att vi ej gått denna kurs vet vi ej vad som används 

 Meddelanden – Här läggs samma information ut som i assigment 

 Kursinformation – Används ej 

 Lärare – Information on lärarens mail, telefonnummer, arbetsrum 

 Kursdokument – Används ej 

 Inlämningsuppgift – Används ej 

 Kommunikation – Här används discussion board och group page 

 Externa länkar – Länkar till Tolvfaldiga svenska mästarna, Adlibris, Bokus, OMX Nordic Exchange, 

Riksgäldskontoret Finansinspektionen, centralbanker, Chicago Board of Trade, Chicago Mercantile 

Exchange och Skämt om nationalekonomi och nationalekonomer. 

 Verktyg - Eftersom att vi ej gått denna kurs vet vi ej vad som används 

 Kursutvärdering – Här lämnar studenterna in sin kursutvärdering 

 

EKONOMI OCH SAMHÄLLE A, DISTANS, VT08 

 
Information läggs ut under kursens gång om något nytt dykt upp. 

 
Schema, litteratur, gruppindelning, seminarium indelning och slutseminarium. 

 
Fanns ej med 

 
Biblioteket – information och stöd, kursmaterial OH bilder 

 
Används ej 

 
Eftersom att vi ej gått denna kurs vet vi ej vad som används 

 
Länk till webmail 

 
Eftersom att vi ej gått denna kurs vet vi ej vad som används 

 

 

SERVICES MARKETING, VT09 

 
Information under kursens gång läggs ut här 

 
Kursplan, exempel på frågor, studieguide  

 
Finns ej med som knapp 

 
Kapitel material för kurslitteraturen 

 
Allmän information, arbetsuppgifter och hemtenta 

 
Discussion board är använd för att ställa frågor, group page för indelningen av 

grupperna.  

 
Finns ej med som knapp 

 
Här används My Grades 

http://www.brynas.se/templates/BIF_Campaign.aspx?id=6244
http://omxnordicexchange.com/
http://www.fi.se/
http://www.cbot.com/
http://netec.mcc.ac.uk/JokEc.html
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 Groups – Grupp indelningen 

 

MARKNADSFÖRING B, HT08 

 
Används under kursens gång regelbundet 

 
Kursplan, studiehandledning, Kursöversikt 

 
 Finns ej med som knapp  

 
Instruktioner till web-föreläsningar och webföreläsningar, gamla tentor, PM 

exempel, kursutvärdering, biblioteket information och stöd 

 
Testtenta, tenta, PM-uppgift, presentation av deltagarna innan bildandet av 

grupper. 

 
Under group pages visas de indelade grupperna, även här kan man nå 

discussion board. 

 
Om PM arbetets formella sidor (regler angående formalia), och även en länk 

till farliga ord vid uppsatsskrivande (vad man bör se upp för) 

 
Under my grades läggs betyg ut på alla delar av kursen som sedan 

sammanvägs. 

 Books – Information om vilka böcker som gäller på kursen. 

 Discussion Board – Används hela tiden under kursen vad gäller inlämningsuppgifter och arbeten 

 

MIKROEKONOMISK TEORI, HT07 

 
Används under kursens gång regelbundet 

 
Innehåller kursplan, länkar till bokhandlare på nätet, länk till begagnad 

kurslitteratur, länk till internationell sajt för böcker och bokens hemsida hos 

förlaget. 

 
Information om läraren, mail, telefonnummer och rum. 

 
Innehåller läsanvisningar till litteraturen, PowerPoint bilder till 

webbföreläsningarna, Webbföreläsningarna, övningsuppgifter, facit till 

övningsuppgifterna, gamla tentor 

 
Används ej 

 
Discussion board används under kursen 

 
Används ej 

 
Eftersom att vi ej gått denna kurs vet vi ej vad som används 

 Dicussion board – Är tillagd som knapp 

 

MIKROEKONOMISK ANALYS, VT09 

 
Används under kursens gång regelbundet 

 
Innehåller Kursplan, länk till schemat, länk till bokhandel på nätet, länk till 

begagnad kurslitteratur, länk till internationell sajt för böcker och bokens 

hemsida hos förlaget, läsanvisningar till litteraturen, Webbföreläsningar, 

Power point och dokument till webbföreläsningarna, övningsfrågor till del 1, 

2 och 3, facit till del 1, 2 och 3, länk till Game Theory i Stanford 

http://plato.stanford.edu/entries/game-theory/
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Encyclopedia of Philosophy, What is Game Theory? och Spelteori i 

populärkultur, gamla tentor och kursutvärdering.  

 
Information om läraren, mail, telefonnummer och rum. 

 
Innehåller mappen Biblioteket – information & stöd.  

 
Används ej 

 
Discussion board används under kursen 

 
Används ej 

 
Eftersom att vi ej gått denna kurs vet vi ej vad som används 

 Discussion board – Tillagd som en knapp 

 

VERKSAMHETSSTYRNING, VT09 

 
Används under kursens gång regelbundet 

 
Innehåller kursplan, överblick av kursen  

 
Används ej 

 
Innehåller mappen Biblioteket – information & stöd. 

 
Innehåller kursmaterial om inlämningsuppgifterna 

 
Discussion Board används vid inlämning av uppgift 1 

 
Används ej  

 
Eftersom att vi ej gått denna kurs vet vi ej vad som används 

 

 

MANAGEMENT I, VT09 

 
Information läggs ut under kursens gång 

 
Innehåller gruppindelning, kursens teman, kursbok, Biblioteket – information 

& stöd, Våra tankar bakom kursen Ledarskap i samtiden – ett modernt 

ledarskapsbegrepp 

 
Lärarens mail 

 
Innehåller material till föreläsningarna, information om seminarium 

uppgifterna. 

 
Innehåller kursmaterial 

 
Discussion board: Gruppbildning, anmälan om grupp, inlämning av uppgift 2 

och 3 

 
Används ej  

 
Eftersom att vi ej gått denna kurs vet vi ej vad som används 

 

http://levine.sscnet.ucla.edu/general/whatis.htm
http://www.gametheory.net/popular/
http://www.gametheory.net/popular/
http://blackboard.hig.se/webapps/blackboard/content/listContent.jsp?course_id=_10098_1&content_id=_271599_1
http://blackboard.hig.se/webapps/blackboard/content/listContent.jsp?course_id=_10098_1&content_id=_271599_1
http://blackboard.hig.se/webapps/blackboard/content/listContent.jsp?course_id=_10098_1&content_id=_271599_1
http://blackboard.hig.se/webapps/blackboard/content/listContent.jsp?course_id=_10098_1&content_id=_271599_1

