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Kursrapport för Projekt: 

webbplatsutveckling,  

10 hp, VT2017, Distans (31EPW1) 

Kursansvariga: Linda Rydh & Jan Buse 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Sammanställning av examinationsresultat 
Följande uppgifter hämtades från Ladok den 14 augusti 2017.  

Antal personer totalt:  25   

varav antal med slutbetyg:  13   

antal utan slutbetyg:  3   

antal utan resultat:  9   

 

Kursens provuppsättning 
Webbplats, 5 hp, U‐VG 

Trycksak ‐ tryckfärdig digital förlaga, 1 hp, U‐VG 

Projektrapport, 3,5 hp, U‐VG 

Avslutande seminarium, 0,5 hp, U‐G 

 

Studenternas kursvärdering  
Studenterna fick möjlighet att lämna synpunkter på kursen genom att fylla i en enkät via Pingpong. 

Enkäten bestod av sammanlagt nio frågor som behandlade måluppfyllelse, undervisningsformer, 

närvaro och arbetsbelastning, kurslitteratur, kursens forskningsanknytning, professionsanknytning 

samt examinationsformer. Åtta av 26 studenter besvarande enkäten.  

Fem av de som besvarade enkäten ansåg att de uppnått kursens mål i ”ganska stor utsträckning”. Två 

studenter svarade ”mycket stor utsträckning” och en ”ganska liten utsträckning”.  
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När det gäller närvaro, uppger de flesta (sex studenter) att de i ”ganska stor utsträckning” varit 

närvarande vid föreläsningar och handledningar.  Två studenter uppger att de deltagit i ”ganska liten 

utsträckning”. Några studenter har kommenterat sin närvaro på följande vis:  

”Upplevde det som att flera av föreläsningarna sa emot varandra och fokuserade därför främst 

på att jobba och läsa.” 

”Föreläsningarna har jag tagit del av, men inte handledningarna.” 

Åsikterna gick isär gällande kursens undervisningsformer. Fyra studenter anser att 

undervisningsformerna har varit dem till hjälp i ”ganska liten utsträckning”. Tre studenter 

svarar ”ganska stor utsträckning” medan en anser att undervisningsformerna varit till 

”mycket stor” hjälp. Studenternas kommentarer tyder på att föreläsningar och 

handledningar har varit uppskattade. Dock framkommer missnöje över att vissa 

föreläsningar inte publicerats i tid och att undervisningen om Wordpress/CMS inte varit 

tillräcklig: 

”Handledningarna har varit mycket, mycket uppskattade!” 

”Hade absolut velat se en mer djupgående föreläsning i Wordpress och CMS, exempelvis med 

tips på olika plugins som kan vara användbara vid SEO. Svårt att navigera i plugin‐djungeln.” 

”Hade önskat att föreläsningar las upp i tid […]” 

”Varit väldigt bra och intressanta föreläsningar.” 

”Ena föreläsningen kunde jag inte ens öppna […]”  

Kurslitteraturen fick mestadels negativ kritik. Fyra studenter menar att litteraturen varit 

dem till hjälp i ”ganska liten utsträckning”. Tre svarar att den däremot varit till hjälp i 

”ganska stor utsträckning”. Ytterligare en svarar ”mycket liten utsträckning”. En student 

skriver att hen haft större användning av annan litteratur än kurslitteraturen.  

Fem studenter uppger sig ha lagt ner mellan 31 och 40 timmar/vecka på kursen. Två säger 

sig ha studerat mellan 41 och 50 timmar i veckan. En annan svarar mellan 21 och 30 

timmar/vecka. De flesta verkar alltså ha lagt ner betydligt mer tid på kursen än vad som 

egentligen ska krävas.  

Fyra studenter menar dessutom att arbetsförlastningen har varit jämnt fördelad i ”ganska 

liten utsträckning”. En annan svarar ”mycket liten utsträckning”. Ytterligare en svarar 

”mycket stor utsträckning”, och två har svarat ”ganska stor utsträckning”. Många studenter 

påpekar att deras arbete har hindrats på grund av att viktig information publicerades för 

sent eller att informationen ändrades under kursens gång:  

”Kändes som att vi elever kom igång med saker och ting sent i väntan på att kursens moment 

skulle erbjuda uppgiftsbeskrivning, synd.” 

”Om jag hade väntat med att börja utveckla webbplatsen tills arbetsbeskrivningen var klar 

(samma med projektrapporten) hade jag aldrig hunnit klart. Det är oacceptabelt att beskrivningar 

till inlämningsuppgifter kommer mitt i kursen. Nu gjorde jag bara så gott jag kunde och bortsåg 

från dem sena beskrivningar. Ni kan inte fundera över vilken plattform vi får eller inte får 

använda när vi måste redan vara igång med arbetet för att hinna klart. Kaos!” 

”Eftersom manualen inte var klar till att börja med blev det väldigt mycket arbete under den sista 

veckan.” 
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”Då det förefallit viss brist i information vad gällde projektarbetes olika delar gjorde detta att 

arbetet hann påbörjas varpå det senare fick ändras då ny information tillkom, detta skapade i sin 

tur en stor arbetsbelastning i projektarbetets senare del då man fick skrota flera idéer och 

påbörjade arbeten för att börja om på nytt.” 

”Bättre information från start hade varit nödvändig för att genomföra projektet på ett mer 

tillfredsställande vis. Det skapade mycket stress och oro när information som bör varit tillgänglig 

från kursens första dag publicerades först två veckor in i undervisningen när de allra flesta redan 

var igång med att skapa sina webbplatser/rapporter/trycksaker.”  

”Ofullständiga och ändringar i instruktionerna. (sista uppdateringen kom väl cirka 4v. EFTER 

kursstart.” 

Studenternas kommentarer visar också att handledningarnas placering på kursen, orsakat 

problem för studenterna: 

”Jättemycket att göra i slutet och handledningarna var innan man hade hunnit till den delen av 

utvecklingsarbetet så det var ingen idee att anmäla sig till handledning om jag inte hade några 

frågor än då jag inte hade börjat med den delen än. Kanske skulle kunna ha fria lärartider som 

man bokar oavsett tema.” 

”Hade önskat tidigare handeldning i WP.” 

En student menar att arbetsbelastningen påverkats av uppdragsgivaren:  

”Fördelningen av arbetsbelastning hade dock ingenting med själva kursen i sig att göra, utan 

uppstod på grund av tekniska problem från uppdragsgivaren sida.” 

Gällande arbetsbelastningen skriver en student också att det examinerande seminariet 

borde ha krävt mer förberedelsearbete:  

”Tycker att seminariet krävde för lite av oss deltagare. Ett förslag är att göra seminariet mer 

poänggivande, och att en ordentlig opponering krävs. Även att alla seminariedeltagare 

kommenterar på samtliga arbeten i seminariegruppen, det är inte för mycket begärt när man är 

max 5 arbetsgrupper per seminariegrupp.” 

Merparten av studenterna (sex av åtta) tyckte att examinationerna var förenliga med 

kursens mål i ”ganska stor utsträckning”. Två tyckte att de överensstämt i ”mycket stor 

utsträckning. Gällande examinationerna skriver en student att kursen varit alltför lik kursen 

Formgivning av webbsidor:  

”Tycker dock det är tråkigt att den här kursen var en "kopia" av "formgivning av webbsidor".” 

Lärarnas feedback på studenternas inlämningar får dock positiv kritik, av en student: 

”Lite otydligt men ändå bra bedömningar och motiveringar av rättade uppgifter.” 

På frågan om i vilken utsträckning kursen har knutit av till de professionella fält som 

utbildningen förbereder för, svarar fem studenter ”ganska stor utsträckning”. Tre studenter 

menar att den i ”mycket stor utsträckning” varit professionsanknuten.  

Gällande kursens forskningsanknytning anser sex studenter att kursen i ”ganska stor 

utsträckning” knutit an till forskning inom kursens ämnesområden medan två svarar att den 

i ”ganska liten utsträckning” varit forskningsanknuten.  
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Studenterna fick genom enkäten också möjlighet att lämna övriga synpunkter på hur kursen 

skulle kunna vidareutvecklas. De kommenterar här bland annat poängfördelningen mellan 

de olika examinerande momenten:  

”Orimligt omfattande projektrapport ‐ sett till antalet poäng den gav. Metodpapret vi gjorde i 

kursen innan var på 3hp men utgjorde en tiondel av arbetet jag la ner på den här rapporten. 

Mycket omotiverande!” 

” […] Bland annat var det märkligt att trycksaken bara gav 1 hp, medan webbplatsen gav 5 hp. Jag 

förstår att webbplatsen kräver mer tid och resurser, men trycksaken krävde lika mycket 

"förarbete" som webbplatsen, dvs olika insamlingsmetoder, research, målgruppsanalys osv. 

Skulle gärna ha sett en fördelning av poängen som följer (endast poäng‐exempel): 

 

Trycksak – färdig produkt 0,5 hp 

Webbplats – färdig produkt 2,5 hp 

Metod och utveckling – 3 hp 

Rapport – 3 hp 

Seminarium – 1 hp” 

”Inte så stor krav på validering om sidan fungerar.” 

”[…] Inte så stor vikt på rapporten.” 

Många studenter var upprörda över den försenade och bristande informationen, vilket 

följande kommentarer visar: 

”För det första är det inte okej att ni ändrar i beskrivningar om kursens olika delar under kursens 

gång. Det bör och ska enligt min åsikt finnas en färdig projekthandbok eller tydliga instruktioner 

redan vid kursstart. Ändringar och/eller ofullständiga instruktioner gjorde arbetet svårare och var 

frustrerande på en annars givande och rolig kurs. Därtill behöver koppliingarna till kursen Teori 

och metod klargöras för att undvika förvirriing och frsutration för nästa årskurs' studenter.” 

”[…] Och att uppgiftsbeskrivningarna inte var färdiga i tid..?! Det kändes inte som att ni 

kursledare hade pratat ihop er ordentligt inför kursstarten.” 

”[…] Hade också varit nödvändigt att de olika uppgiftsbeskrivningarna hade publicerats innan 

man redan gjort klart halva arbetet så man hade sluppit skriva om halva uppsatsen, dvs. vid 

kursens start och inte vid kursens slut.” 

”All material ska vara klart till kursens start. Lyssna genom föreläsningarna och se till att alla pdf‐

er mm finns […].” 

”[…] Hade också varit bra om kursansvariga hade gett samma information och pratat ihop sig om 

vad kursen handlar om och vilka krav som finns i de olika momenten.” 

Studenterna framför också synpunkter gällande kommunikationen med lärarna: 

”Prata ihop er mer, det var det största problemet för mig att jag inte kände att jag fick tydliga och 

raka svar.” 

”Behöver mer möjligheter att fritt ställa konkreta frågor, lättare få tag på lärare.” 

”Bättre/snabbare kontakt med lärarna […] Fler möjligheter att ställa frågor.” 

”Olika besked från olika lärare. (Ex. Validering)” 
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”Vore bra om kursansvariga svarade på frågor samma dag. Hade också varit bra om kursansvariga 

hade gett samma information och pratat ihop sig om vad kursen handlar om och vilka krav som 

finns i de olika momenten.”  

Några studenter kände sig dessutom besvikna över att de inte fått möjlighet att förbereda 

sin seminarieopponering:  

”Hade också varit bra om man hade fått läsa varandras uppsatser och se varandras slutprodukter 

innan man ska opponera på någons arbete i 10 minuter. Jag brukar vara väldigt nervös inför 

redovisningar och det är därför väldigt viktigt för mig att kunna förbereda mig innan man pratar i 

10 min. Dessutom borde lärarna vilja ha kvalitet på sina seminarier.” 

”Information ang. opponering gällande annans arbete, man skulle visst inte ens få se varandras 

arbeten innan själva seminariet, känns konstigt att inte få förbereda sig inför opponering (detta 

ändrades i sista sekund, dock har vi elever själva tagit saken i egna händer och skickat 

webbplatser sinsemellan.)” 

En student upplever att distansstudenterna inte fått samma uppmärksamhet som 

campusstudenterna:  
”Hade överlag varit bra om kursansvariga lägger tid på oss distansare så att vi har samma 

möjligheter som campuseleverna att klara de olika kurserna.” 

 

Lärarnas kursvärdering 
De lärare som medverkade på kursen fick möjlighet att lämna synpunkter vid ett möte den 14 juni, 

2017. Förutom kursansvariga närvarande fem av kursens sju lärare vid mötet. Vid mötet diskuterades 

bl.a. kursens relation till Teori och metod 1, studenternas rapportskrivning och akademiskt skrivande, 

handledning och examination. 

I stort sett samtliga lärare delar uppfattningen att kurserna Teori och Metod 1 samt Projekt: 

webbplatsutveckling behöver bli bättre samordnade än de hittills har varit. Flera av lärarna noterar 

att studenterna i sina projektrapporter har återanvänt material från Teori och Metod 1 utan att 

anpassa materialet på ett lämpligt sätt.  

En lärare upplever att många studenter har missförstått hur de ska formulera syfte/budskap och mål. 

I vissa fall studenter beskrivit ”syftet” och ”problemen” i mitten av rapporten, t.ex. i avsnittet 

”kravspecifikation”, istället för i rapportens inledning, vilket ju är konvention i akademiska 

sammanhang. Tillvägagångssättet kan hänga samman med att kraven för t.ex. problem‐ och 

syftesbeskrivning ser olika ut i Teori och metod 1 respektive i Projekt: webbplatsutveckling.  

Vi konstaterar också att studenterna ofta tycks ha svårt att uppfylla villkoren från både 

uppdragsgivare och akademi. Ett vanligt scenario är t.ex. att uppdragsgivaren har en bestämd 

uppfattning om hur webbplatsen ska utformas, samtidigt som vi från akademins sida kräver att 

studenten själv ska fatta beslut om webbplatsens utformning utifrån användarundersökningar, 

tester, relevant forskning och sådana kunskaper som hen förvärvat under utbildningens gång.   

Vid mötet diskuterades vidare studenternas akademiska skrivande. En uppfattning som kom fram, är 

att studenterna ofta refererar mekaniskt utan att riktigt förstå innebörden av källorna, eller hur de 

ska använda källorna. Vi diskuterar betydelsen av detta, och hur stor vikt som ska läggas vid det 
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akademiska språket, vid bedömning. En av lärarna påpekar att det är viktigt att studenterna lär sig 

skriva akademiskt redan i den här kursen, men att vi då hade behövt ge dem mer stöd i detta, t.ex. 

genom att t.ex. ha handledning kring detta och genom att kräva att språket är korrekt innan 

studenten lämnar in och kan bli godkänd. Andra tycker att språket är mindre viktigt så länge 

studenten kan visa att hen har förstått ämnet. Vid mötet diskuterades även vad som räknas som 

vetenskaplig litteratur och hur viktigt det är att sådan används. 

Vidare diskuterades examinationen. Flera lärare uppskattade den nya bedömningssmallen som 

använts vid examination, eftersom den utgjorde en grund för diskussion kring bedömning och 

eftersom den tydliggjorde vad som ska bedömas. Lärarna konstaterade dock att rättningsmallen kan 

tolkas på olika sätt och vi diskuterade därför hur den skulle kunna förtydligas. En lärare föreslog att vi 

i fortsättningen skulle kunna dela mallarna via t.ex. Google Docs och därigenom underlätta 

samordningen av rättningen. 

Slutligen konstaterades att studenterna behöver mer handledning i Wordpress, och att vi behöver bli 

bättre på att uppmuntra studenterna att använda funktionen ”Ställ fråga” i Pingpong.  

Efter mötet har det även inkommit en synpunkt om att kursen borde omfatta undervisning om 

validering av tillgänglighet, enligt WCAG:s riktlinjer. Detta är något som varje webbutvecklare bör 

kunna resonera kring, menar läraren. 

 

Kursansvarigas reflektioner 
Här nedanför kommenterar vi utfallet av studenternas och lärarnas kursvärdering samt framför 

tankar kring hur kursen kan utvecklas och förbättras. 

Försenad och otydlig information till studenterna 
Det som framför allt utmärker distans‐ och campusstudenternas kursvärderingar, är frustrationen 

över den försenade och otydliga information de fått på kursen. Instruktioner, betygs‐ och 

bedömningskriterier till projektrapporten publicerades en vecka efter kursstart. Instruktionerna till 

trycksaken publicerades omkring två veckor efter kursstart, och instruktionerna till webbplatsen 

drygt tre veckor efter kursstart. Av begripliga skäl orsakade detta stor oro och irritation hos 

studenterna, som tidigt hade behövt tydlig information om bl.a.  

 vilka versioner av Wordpress som kan användas eller ej,  

 huruvida det är tillåtet att använda helt färdiga webbplatsteman utan att göra några egna 

modifieringar (t.ex. genom barnteman eller tillägg),  

 var och hur webbplatsen ska publiceras och vem som bekostar ”hosting” 

(domän/webbhotell/server), 

 om och hur material från kursen Teori och metod 1 kan återanvändas i projektrapporten eller 

ej, 

 huruvida man får samarbeta om projektarbetet och hur många man får vara i en grupp, 

 hur stor del av webbplatsens och/eller trycksakens brödtexter som studenterna måste 

redigera alternativt författa själva, 

 huruvida webbplatsen måste kunna sökmotoroptimeras,  

 huruvida studenterna förväntas utarbeta en grafisk profil och huruvida denna ska användas 

på webbplats och trycksak.  
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Förseningarna och den bristfälliga informationen, berodde delvis på de stora revideringar vi har 

behövt göra av kursen på förhållandevis kort tid. En annan orsak till att viktiga instruktioner 

publicerades sent, var att kursansvariga initialt inte haft tillräcklig kunskap om sådant som 

Wordpress, tillägg, barnteman, validering, hosting m.m. När frågor av det här slaget dök upp under 

kursens gång, blev vi därför tvungna att vända oss till kollegor, invänta deras svar, fatta beslut och 

sedan publicera ny eller uppdatera gammal information i kursaktiviteten. Vi tror att många problem 

hade kunnat undvikas om vi tidigt i kursplaneringen hade involverat lärare med kunskap om 

”tekniska” aspekter av webbplatsutveckling.   

Inför kommande kurs kommer vi därför att försöka samarbeta närmre med lärare som har den 

kompetensen. Vi kommer också att påbörja planeringen av kursen långt tidigare än vi haft möjlighet 

att göra i våras, så att vi i god tid hinner försäkra oss om att all information till studenterna är korrekt 

och tillräcklig. 

Föreläsningar 
Kursen omfattade sammanlagt fyra föreläsningar: 

 En inledande föreläsning av Linda Rydh som handlade om hur man skriver en akademisk 

rapport, vilka delar rapporten förväntas omfatta, samt uppdragsgivarens respektive 

studentens olika roller och ansvar i projektarbetet. 

 

 En gästföreläsning av Anna Forsberg, som handlade om hur ett webbprojekt fungerar i 

praktiken. Projektet som exemplifierades var byggt på Wordpress vilket innebar att 

föreläsningen gav en viss fördjupning i detta CMS. Föreläsningen gav också inblick i olika 

arbetsmetoder och verktyg för webbplatsutveckling och följdes upp av en frågestund där 

studenterna erbjöds hjälp med pågående projektarbeten. 

 

 En gästföreläsning av Johan Holmén som gick igenom de tekniska grunderna inom 

sökmotoroptimering. Föreläsningen omfattade även historia, trender och användbara 

verktyg inom SEO. 

 

 En gästföreläsning av Adam Åhman som handlade om övergripande digitala trender och 

insikter, mobilens framfart och multi‐skärmssamhället, hur detta har kommit att påverka 

konsumentens beteende och hur man med digital marknadsföring kan nyttja detta och 

komma att påverka konsumenten i sitt köpbeteende. Fokus för föreläsningen var betalda 

kanaler så som SEM, Display och Youtube m.fl. 

 

 Härutöver har studenterna haft tillgång till Anna Forsbergs inspelade föreläsningar om 

Wordpress, från förra året.  

När det gäller kursens föreläsningar signalerar studenterna att de varit inspirerande och bra, men att 

de inte varit till någon större praktisk hjälp i projektarbetet. Studenterna upplever att de själva fått 

ansvara för att söka den kunskap de behövt för projektarbetet och att de inte fått tillräcklig 

undervisning om framför allt Wordpress. En del studenter efterfrågar dessutom mer undervisning om 

tillägg (plug‐ins), validering, informationsjuridik, forskningsetik, användartest, FTP och SEO. Ett 

förslag från studenternas sida är att erbjuda undervisning om Wordpress tidigare på programmet, 

t.ex. i kursen Content management, så att mer tid frigörs åt själva projektarbetet i Projekt: 

webbplatsutveckling.  



8 
 

Förra året inleddes Projekt Webbplatsutveckling med en föreläsning om hur studenterna skulle 

installera Wordpress på högskolans server, men på grund av att högskolan i år inte har kunnat 

erbjuda någon serverplats, valde vi att plocka bort föreläsningen. Vi räknade istället med att 

studenterna själva skulle kunna ordna med webbhotell eller motsvarande och att de på egen hand, 

samt med stöd av handledningar och Anna Forsbergs inspelade föreläsningar, skulle kunna lära sig 

Wordpress eller annat önskat CMS. Detta upplägg har dock inte fungerat som vi hoppades.  

Med anledning av studenternas synpunkter kommer vi att undersöka om det finns möjlighet att 

undervisa om Wordpress i tidigare kurser på programmet. Om det inte är möjligt, vill vi istället inleda 

Projekt: webbplatsutveckling med en föreläsning om grunderna i Wordpress. Vi vill också införa fler 

handledningstillfällen där studenterna kan få mer hjälp med Wordpress, kod och andra tekniska 

aspekter av projektarbetet.  

En del studenter har dessutom påpekat att föreläsningarna kan behöva presenteras i en annan 

ordning. Även detta kommer vi att se över.   

Som framkommer av studenternas kursvärdering publicerades dessutom vissa inspelade 

gästföreläsningar för sent, vilket vi beklagar. Vår ambition är dock alltid att publicera föreläsningar på 

utsatt tid, eller tidigare, och att informera om eventuella förseningar via anslagstavlan i Pingpong. 

Handledningar 
Kursens handledningar fick i år ett annat upplägg än de haft tidigare. Handledningarna var den här 

gången färre till antalet (sex stycken), och handleddes av en ensam lärare per tillfälle till skillnad från 

förra året då två handledare fanns närvarande vid varje handledning. Förändringen beror dels på 

bristande resurser, dels på att få studenter brukar delta i handledningarna.  

Tidigare har handledningarna också saknat specifika teman. Med andra ord har studenterna kunnat 

komma till handledningarna och fråga om i stort sett allt som rör utvecklingsprojektet. Det finns då 

en risk att handledarna inte kan besvara studenternas frågor eller ge dem tillräcklig hjälp. I år gavs 

därför varje handledning istället ett specifikt tema samt handleddes av en lärare som var 

specialiserad på det aktuella ämnesområdet. På så vis hoppades vi att det skulle bli tydligare för 

studenterna vilken typ av hjälp de kunde förvänta sig vid de olika handledningstillfällena, och att 

studenterna verkligen skulle få den hjälp de behöver.  

Trots detta, menar en del studenter att de inte har fått den hjälp de hade hoppats på: 

”Har varit på alla föreläsningar och en del handledningar, men när de flesta lärarna inte kan svara 

på ens frågor är det inte till så stor hjälp.” 

” […] när vi frågade om hjälp på handledning kunde inte ens lärarna hur man gjorde...!” 

Det finns också de som varit nöjda:  

”Handledningarna har varit mycket, mycket uppskattade!” 

Tyvärr,  var det förhållandevis få studenter som utnyttjade de schemalagda handledningstillfällena. 

Tabellen på nästa sida visar hur många studenter som var anmälda till de olika tillfällena. 
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Handledningstillfälle  Anmälda campusstudenter  Anmälda distansstudenter 

Handledning nr 1: 
Projektplanering. Hölls den 
24/4 2017 
 

13 st  8 st 

Handledning nr 4: 
Implementering: Kod, SEO och 
Wordpress. Hölls den 8/5 2017 
 
 

11 st  3 st 

Handledning nr 5: 
Implementering: Grafisk 
design, visuell och multimodal 
kommunikation. Hölls den 
12/5 2017 
 
 

12 st  6 st 

Handledning nr 6: Prototyper 
och test. Hölls den 15/5 2017 

0 st  2 st 

Handledning nr 7: 
Implementering: Kod, SEO och 
Wordpress. Hölls den 22/5 
2017 
 

7 st  5 st 

På kursen har 33 campusstudenter varit registrerade samt 25 distansstudenter.  

 

Handledning nummer två, som handlade om målgruppsanalys och kravspecifikation hölls i pingpongs 

diskussionsforum den 27 april för både distans‐ och campusklassen samtidigt. Sammanlagt sex 

studenter deltog i handledningen. Handledning nummer tre leddes av Anna Forsberg i Pingpongs 

chattrum den 4 maj. Tanken var att hon skulle ha svarat på frågor om Wordpress och 

webbplatsutveckling. Tyvärr medverkade inga studenter alls vid det här tillfället. 

Den dåliga uppslutningen kan bero på att handledningstillfällena ägt rum vid ”fel” tidpunkt på 

kursen. En distansstudent skriver:  

”Hann inte vara med på handledningar för de var inte alls i fas med mitt arbete och att få någon 

hjälp utanför det är nästintill omöjligt.” 

Eftersom förhållandevis få studenter medverkade vid handledningarna kommer vi att se över formen 

för handledning samt handledningarnas innehåll och ordning.  Vi överväger t.ex. att lägga 

handledningarna om Wordpress, prototyper och test, tidigare på kursen. Vi kommer också att se 

över möjligheter att erbjuda bokningsbar, individuell handledning samt, om möjligt, införa mer 

handledning kring Wordpress/CMS.   

Kommunikation mellan lärare och studenter 
I studenternas kursvärdering framkommer också ett missnöje över att lärare svarat för sent på 
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frågor, att lärarna inte har haft tillräcklig kunskap för att besvara studenternas frågor, att lärarna inte 

varit insatta i det de handlett om och att studenterna fått olika svar från olika lärare.  

Som nämnts tidigare, delar vi studenternas uppfattning om att kursansvariga saknat tillräcklig 

”teknisk” kunskap, t.ex. kunskap om Wordpress, för att kunna besvara många av studenternas frågor. 

Detta är också en av anledningarna till att våra svar dröjt och att olika lärare lämnat olika svar. För att 

råda bot på problemet vill vi fortsättningsvis samarbeta närmre med lärare som har den tekniska 

kunskap vi saknar. Ett annat förslag är att kursansvariga ges utbildning i Wordpress, eller att sådana 

lärare som redan har den tekniska kunskapen, övertar kursansvaret.  

Vi tycker att det är problematiskt att endast två medverkande lärare har haft tillräcklig kunskap att 

handleda och svara på frågor om Wordpress och tekniska aspekter av webbplatsutveckling.  

När det gäller försenade svar på frågor, har vi alltid som ambition att svara så snart som möjligt, men 

på grund av andra uppdrag, kursansvarets omfattning, tjänstledighet m.m. kan vi tyvärr inte alltid 

lämna svar samma dag. Detta kan vi fortsättningsvis behöva framföra tydligare till studenterna.  

Arbetsbelastning på kursen 
Flera röster har höjts mot den höga arbetsbelastningen på kursen. En campusstudent anser t.ex. att 

arbetsbelastningen varit för hög i förhållande till de antal veckor kursen pågår och det antal poäng 

som kursen ger:  

”Jag tycker att det känns lite optimistiskt att klämma in 5000 ord rapport grafisk profil, trycksak 

samt webbplats på 10 hp […] Jag har läst 10 poängs kursen tidare och detta är med marginal 

betydligt mer arbete på samma antal hp. Det känns bara enligt mig orimligt på 5 vecker att detta 

sker, varför är inte bara den kurs ihop slagen med den tidigare eller något liknande” 

För att minska arbetsbelastningen föreslår några studenter att det examinerande momentet 

”Trycksak” stryks från kursen och att kraven på projektrapporten sänks.  

Vi håller med om att arbetsbelastningen är orimligt hög och kommer därför att försöka minska 

studenternas arbetsbörda t.ex. genom att plocka bort momentet ”Trycksak” och minska rapportens 

omfattning, som föreslagits.  

En del studenter har också föreslagit att kravet om validering stryks. Anledningen är att lärarna har 

sänt ut olika budskap om valideringens betydelse samt att studenterna inte anser att de fått 

tillräcklig utbildning i att tolka och bedöma sådana valideringsfel som uppkommer av teman som 

andra skapat. Studenterna har bland annat undrat: Hur ska man resonera kring valideringsfel? Hur 

många fel behöver tas upp för diskussion? Vilken/vilka validatorer ska koden testas i? 

Vi kommer att lyfta frågan om validering vid kommande programgruppsmöten och därefter ta beslut 

om huruvida valideringskravet ska stå kvar eller ej.  

Kurslitteratur 
Vidare har studenterna utryckt missnöje över kurslitteraturen, som de inte känt varit tillräckligt 

relevant eller användbar. Den bok som studenterna verkar ha använt mest, är Information 

architecture: the design and integration of information spaces av Ding & Lin. Vi kommer därför att se 

över och uppdatera litteraturlistan i samband med den kommande revideringen av kursplanen. 

Vid granskning av projektrapporterna upptäckte vi dessutom att få studenter valt att själva söka fram 

forskningsbaserad litteratur. De flesta lutar sig istället mot tidigare kurslitteratur eller sådan litteratur 

vi tipsat om i kursaktiviteten i Pingpong. Vi skulle därför fortsättningsvis vilja uppmuntra studenterna 

att i större utsträckning självständigt söka fram relevanta källor för sina undersökningar.  
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Examinerande seminarium 

När det gäller de avslutande seminarierna vill vi i fortsättningen ge studenterna mer tid att framföra 

sina presentationer samt tid att lämna kritik till varandras arbeten. Anledningen är att det blev svårt 

för studenterna att tillräckligt hinna presentera och diskutera sina arbeten på endast tio till tjugo 

minuter.  

Vi kommer också fortsättningsvis att ge studenterna möjlighet att förbereda sin opponering inför 

seminariet. Detta görs enklast genom att uppmana studenterna att, några dagar före seminariet, 

publicera länk till den egna webbplatsen i en projektgrupp i Pingpong.  

Bedömning och rättssäkerhet 
Inför kursen uppmanades studenterna att arbeta i grupper om två, dels eftersom färre inlämnade 

arbeten innebär en mindre arbetsbörda för examinerande lärare, dels eftersom det minskar 

studenternas arbetsbörda. Dock har vi sett att den här formen för examination i vissa fall kan 

innebära problem för rättssäkerheten. Det har t.ex. funnits fall där studenterna delat upp arbetet 

sinsemellan, så att den ena studenten ansvarat för kodning av webbplatsen och den andra för t.ex. 

användbarhetstest och/eller utveckling av grafisk profil. Frågor uppkommer då kring hur arbetet ska 

bedömas individuellt. Kan t.ex. en student som inte skrivit någon kod alls, ändå bli godkänd på 

examinationen ”Webbplats, 5 hp”? I en annan projektgrupp visade sig den ena studenten sakna 

behörighet till kursen vilket innebar att endast en av de två gruppmedlemmarna kunde examineras.  

Eftersom vi ser många fördelar med grupparbeten, kommer vi troligtvis att behålla 

examinationsformen som sådan. Dock kommer vi att fortsätta diskussionen inom kurslaget och i 

programgruppen, kring hur rättssäkerheten kan säkerställas.  

Vid examination använde vi oss den här kursomgången av en bedömningsmall för varje 

examinerande moment. Mallen bestod av ett antal kriterier som poängsattes med avseende på 

studentens prestation. Härtill hade varje lärare möjlighet att lämna fria kommentarer till studentens 

arbete och tydligare motivera sin bedömning.  

Metoden med bedömningsmallen uppskattades av lärarna eftersom den tydliggjorde vilka aspekter 

av studenternas arbeten som skulle beaktas vid bedömning. Mallen underlättade också 

betygssättningen och utgjorde en grund för diskussion kring bedömning, lärare sinsemellan. Även om 

bedömningsmallen varit uppskattad som sådan, kommer vi att se över de olika kriterierna och 

eventuellt göra justeringar i de krav som ställs. En del lärare upplevde t.ex. att kraven för godkänt 

betyg i vissa fall var för lågt satta.  

Från studenternas sida har vi inte fått några kommentarer som rör själva bedömningsmallen.  En 

student påpekar dock i kursvärderingen att uppgifterna har bedömts på ett bra sätt och att lärarna 

också har motiverat sin bedömning på ett bra sätt. 

Tilläggas kan, att vi har övervägt att fortsättningsvis låta studenterna lämna in trycksak (förutsatt att 

momentet ska behållas), webbplats och projektrapport i en inlämningsmodul för sig, eftersom det 

skulle göra det lättare för oss lärare att se vilka moment studenterna är klara med.  

Övergången mellan kursen Teori och metod 1 och Projekt: webbplatsutveckling 
Som både studenternas och lärarnas kursvärdering visar, finns ett tydligt ”glapp” mellan kurserna 

Teori och metod 1 och Projekt: webbplatsutveckling. Detta ser vi som ett stort problem, bl.a. 

eftersom det skapar osäkerhet kring hur projektrapporten i Projekt: webbplatsutveckling egentligen 

ska utformas.   
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Vi tycker framför allt att det är viktigt att studenterna tidigt informeras om vilken typ av problem de 

förväntas arbeta med i Projekt: webbplatsutveckling. Om den problemformulering de förberett i 

Teori och Metod 1 är alltför ”teoretisk”, kan det nämligen innebära att de behöver ändra inriktning i 

Projekt: webbplatsutveckling, vilket skapar onödigt merarbete för studenterna.  

En bit in i kursen blev vi dessutom informerade om att studenterna riskerar att göra sig skyldiga till 

”självplagiat” om de återanvänder avsnitt från sina metodpaper i Teori och metod 1 utan att ange 

källa. Eftersom vi inte var medvetna om detta vid kursens start, uppgav vi till en början att de tidigare 

skrivna avsnitten kunde återanvändas utan problem. När detta sedan visade sig vara fel, uppstod stor 

förvirring och irritation bland studenterna. Vår slutsats är att de två kurserna måste samordnas på ett 

sätt som möjliggör att studenterna kan återanvända material från sina metodpaper utan att behöva 

ange källa. 

Flera studenter har under kursens gång också ställt frågor om projektrapportens struktur och 

innehåll. De har t.ex. undrat hur ”strikt” vetenskapligt rapporten behöver skrivas. Ska man skriva 

”frågeställningar” som i metodkursen? Kan man skriva om designmetod under avsnittet ”resultat”? 

Hur detaljerad ska problembeskrivningen vara? Om problembeskrivningen ska vara övergripande – 

var beskrivs då de mer specifika problemen med den ursprungliga webbplatsen? O.s.v. Flera av de 

här frågorna tyder på att instruktionerna för examinationerna behöver förtydligas, både i Projekt: 

webbplatsutveckling och i Teori och metod 1.  

Som kursansvariga för Projekt: webbplatsutveckling, föreslår vi att man tar ett helhetsgrepp på 

kurserna Teori och metod 1, Projekt: webbplatsutveckling, Teori och metod 2 samt ”uppsatskursen”. 

Vi ser gärna att dessa fyra kurser diskuteras tillsammans vid något av kommande 

programgruppsmöten. 

Linda Rydh, 2017‐09‐07 


