
Kursrapport Animering och multimedia för webben 2 

WEBB15: Animering och multimedia för webben 2, 7,5 hp H17 (C3EAM) 

Kursansvarig Daniel Birgersson och Jan Buse 

Medverkande Daniel Birgersson, Andreas Chatzopoulos, Jan Buse, gästföreläsare Stefan Spikh. 

Sammanfattning 

Kursens mål uppfattades som ganska relevant till mycket relevant, vilket upplevs positivt. De 
flesta studenter som deltagit i utvärderingen ansåg att de nått målen i ganska stor utsträckning 
till mycket stor utsträckning. Innehåll stämde väl överens examinationsuppgifterna. 

Överlag var studenterna väldigt nöjda med undervisningsformerna. 

Kurslitteraturen upplevdes relativt relevant. 

Förslag till åtgärder och vidareutveckling 

Vi kan bli ännu bättre/snabbare på att svara i alla kommunikationskanaler. 

Inlämningsuppgifter 

Examinationsuppgifter bestod av inlämningsuppgifter, varav den första behandlade 
animeringskunskaper  i  After Effects. 

Den andra (projektuppgiften) inlämningsuppgiften var att skapa ett filmprojekt publicerat på 
webben med tillhörande seminarium. 

Kursutvärdering – Daniel Birgersson 

12 studenter av 44 är godkända på projektuppgiften i kursen. Studenterna har vidareutvecklat 
verktyg och designteorier som krävs för att skapa filmat- och multimedialt material på webben. 
Planeringsmässigt har det fungerat bra och upplägg med föreläsning och gästföreläsare har varit 
mycket uppskattade. 

Kursvärderings resultat: 4 av 44 studenter har svarat 

  
Hur upplever du att denna kurs förhåller sig till utbildningens mål? Obs! att 
utbildningens mål gäller för hela programmet, inte för varje enskild kurs. 



!  

4 av 44 har svarat (9%) 
Max antal val: 1 

5. I vilken utsträckning har undervisningsformerna varit till hjälp 
för ditt lärande? 

!  

4 av 44 har svarat (9%) 
Max antal val: 1 

7. I vilken utsträckning har kurslitteraturen varit till hjälp för ditt 
lärande? 

Alternativ Mycket 
irrelevant

Ganska 
irrelevant

Ganska 
relevant

Mycket 
relevant

Fördelning 0 % 0 % 25 % 75 %

Antal 0 0 1 3

Alternativ Mycket liten 
utsträckning

Ganska liten 
utsträckning

Ganska stor 
utsträckning

Mycket stor 
utsträckning

Fördelning 0 % 0 % 25 % 75 %

Antal 0 0 1 3



!  

4 av 44 har svarat (9%) 
Max antal val: 1 

Respondentkommentarer: 
 • Framförallt boken "Visual Story" var toppen! 

8. Om du inte tycker att kurslitteraturen varit till hjälp för ditt 
lärande, varför inte? 
  

Fritextsvar: 
 • Det behövdes inte mycket litteratur för lärande. Jag använde dock litteratur för 

att skriva litteratur. 

1 av 44 har svarat (2%) 

12. I vilken utsträckning tycker du att examinationen har stämt 
överens med kursens mål? 
Kursen har examinerats genom [examinationsformer]. I vilken utsträckning tycker du 
att examinationen har stämt överens med kursens mål? 

!  

Alternativ Mycket liten 
utsträckning

Ganska liten 
utsträckning

Ganska stor 
utsträckning

Mycket stor 
utsträckning

Fördelning 0 % 25 % 50 % 25 %

Antal 0 1 2 1



4 av 44 har svarat (9%) 
Max antal val: 1 

14. I vilken utsträckning upplever du att kursen har knutit an till 
de professionella fält utbildningen förbereder för? 

!  

4 av 44 har svarat (9%) 
Max antal val: 1 

16. Har du fler synpunkter om hur vi kan vidareutveckla kursen? 
  
  
============================================== 
Tack för din hjälp! 
Kursutvärderingens resultat kommer att sammanfattas och kommenteras i en 
kursrapport som publiceras i kursens aktivitet i PING PONG och på webben (BHS/
Student/Kursrapporter/-utvärderingar) senast två månader efter avslutad kurs. 

Fritextsvar: 
 • Helt klart den roligaste kursen på programmet so far! 
 •  
 • Bra föreläsningar och bra uppgifter! 
 • Bra kurs, bra upplägg, bra uppgifter. Enda negativa jag har att säga är att jag 

fick inget svar på min fråga under Ställ en fråga. Ni, lärare, säger ofta att man 
ska ställa allmänna frågor där och inte via mejl men det kom ju inget svar. Som 
tur var löste jag det själv. För oss som studerar på distans är snabba svar 
väldigt viktiga. Vi har ju inget annat hjälp att få. 

Alternativ Mycket liten 
utsträckning

Ganska liten 
utsträckning

Ganska stor 
utsträckning

Mycket stor 
utsträckning

Fördelning 0 % 0 % 25 % 75 %

Antal 0 0 1 3

Alternativ Mycket liten 
utsträckning

Ganska liten 
utsträckning

Ganska stor 
utsträckning

Mycket stor 
utsträckning

Fördelning 0 % 0 % 25 % 75 %

Antal 0 0 1 3



2 av 44 har svarat (4%)


