
Kursrapport 

31KUW1 H16-1 Utgångspunkter för webbplatsutveckling: bakgrund, vetenskaplighet och 
metodologiska perspektiv, 7,5 hp NGWEK16h  
 
Kursansvariga: Johan Eklund, Hanna Maurin Söderholm och Charlotte von Essen  
Antal registrerade studenter: 41 (personer med avbrott på kursen tas ej med).  
 
Kursens examinationer:  
Hemtentamen, 3hp  
Hemtentamen besvaras individuellt och består av poänggivande frågor om 
forskningsområden och problem inom webbplatsutveckling, vetenskaplighet samt källkritik.  
 
Projektarbete i grupp, 4hp  
Projektarbetet sker i grupper om 3-5 personer och går ut på att granska och jämföra två 
webbplatsers design utifrån centrala designprinciper samt ur ett hållbarhetsperspektiv. 
Projektarbetet examineras genom en rapport på 3,5 hp samt ett avslutande seminarium på 
0,5 hp.  
 
Projektreflektion, 0,5hp  
Projektreflektionen skrivs individuellt och ska analysera arbetsprocessen i projektarbetet.  
 
På kursen ges endast betyget Godkänt eller Underkänt.  
 
Kursrapporten bygger på en sammanställning av studenternas kursvärdering i Pingpong.  
Enkäten besvarades av 14 studenter (34%).  
 
Sammanfattning av studenternas kursvärdering 
 
 Enkätsvaren visar att kursen upplevs som mycket relevant (50%), ganska relevant (42,9%) 
eller ganska irrelevant (7,1%) i förhållande till hela utbildningens mål (fråga 1).  
 
 Vidare anser studenterna att de har uppnått kursens mål i mycket stor utsträckning (21,4%), 
i ganska stor utsträckning (64,3%) eller i ganska liten utsträckning (14,3%) (fråga 2).  
 
 Studenterna uppger att de har varit närvarande/tagit del av undervisningen (fråga 3) i 
mycket stor utsträckning (71,4%) eller i ganska stor utsträckning (28,6%).  
 
Närvaron kommenterades så här (fråga 4): ”Jag har varit med på de flesta schemalagda 
moment, men missat ett par föreläsningar pga sjukdom.” 
 
Undervisningsformerna anses ha varit till hjälp för lärandet (fråga 5) i mycket stor 
utsträckning (35,7%) eller i ganska stor utsträckning (64,3%).  Undervisningsformerna 
upplevs därmed ha varit till hjälp för lärandet i större utsträckning än förra året men i en 
följdfråga (fråga 6) lämnades följande kommentar: ”Föreläsningen om internetanvändning i 
Sverige gav inte så mycket. Det var mest upprepande av massa siffror som man själv kunde 
kollat upp i rapporten. Annars var all undervisning väldigt användbar. ”  
 
Lärarkommentar: Det är visserligen förståeligt att föreläsningen upplevs som mest 
”upprepande av en massa siffror” men det bör påpekas att föreläsningen bygger på ett antal 
av de senaste årens rapporter om svenskarnas internetanvändning och handlar inte främst 
om att diskutera detaljer utan om att lyfta upp trender och förändringar som har påverkat 
internetanvändningen över längre perioder.  



Kurslitteraturen upplevs av studenterna ha varit till hjälp för lärandet (fråga 7) i mycket stor 
utsträckning (64,3%), i ganska stor utsträckning (28,6%) eller i ganska liten utsträckning 
(7,1%). 

Inga ytterligare kommentarer har lämnats angående kurslitteraturens användbarhet (fråga 8). 

På frågan ungefär hur många timmar studenten har lagt ner på kursen (fråga 9) svarar en 
majoritet (64,3%) mellan 31-40 timmar. Några studenter (35,7%) har lagt ner 41-50 timmar. 
Ingen student har lagt ner färre än 31 timmar/vecka på sina studier.  
 
Inga ytterligare kommentarer har lämnats beträffande antalet timmar per vecka som lagts på 
studierna. 
 
På frågan om arbetsbelastningen har varit jämnt fördelad över tid (fråga 11) svarar de flesta 
(71,4%) i i ganska stor utsträckning, två studenter (14,3%) svarar i mycket stor utsträckning 
och två studenter (14,3%) i ganska liten utsträckning.  

Examinationsuppgifterna anses ha stämt överens med kursens mål (fråga 12) i antingen 
mycket stor utsträckning (50%) eller i ganska stor utsträckning (50%). 

Inga kommentarer angående examinationsuppgifternas överensstämmelse med målen har 
lämnats (fråga 13). 

På frågan om kursen har knutit an till relevanta yrkesområden (fråga 14) svarar majoriteten 
(57,1%) i ganska stor utsträckning. Resten (42,9%) svarar i mycket stor utsträckning. 

Studenterna upplever att kursen knutit an till forskning (fråga 15) i ganska stor utsträckning 
(57,1%), i mycket stor utsträckning (14,3%) och i ganska liten utsträckning (28,6%).  

Enkäten avslutades med en frisvarsfråga (fråga 16) och överlag är det mycket positiva 
kommentarer om kursen: 

Kommentarer i urval:  

”Tycker det var väldigt relevant och intressant litteratur som användes i kursen.”  

”Ett önskemål hade varit om längden för projektrapporten hade varit lite tydligare formulerad; 
jag missuppfattade nämligen detta och trodde det var max 15 sidor TOTALT (inkl. 
bilder/grafik) som rapporten skulle vara.” 
 
”Uppskattar att ni var väldigt tydliga med att lägga ut notiser om någonting ändrades under 
kursens gång, och att schema + planering var detaljerade.” 

”För att göra kursen bättre hade jag önskat två saker. 1. Att innehållet i kursaktiviteten 
struktureras bättre. (…) 2. Att kursansvariga var mer samstämmiga. (…) Bland annat fanns 
en oklarhet i projektarbetsinstruktionerna då många inte uppfattat maxantalet sidor rätt. 

 

Kursansvarigas kommentarer: 

Kursen har överlag fått positiv kritik även om det på några punkter finns förbättringspotential. 
Inför nästa kursomgång kommer vi att se över: 



Föreläsningen om Svenskarna och internet kommer att presenteras bättre så att det inte 
verkar som om den främst handlar om detaljer. 

Schemaläggning mm kommer att ses över för att arbetsbelastningen ska bli så jämnt 
fördelad över kursveckorna som möjligt. 

Innehållet i kursaktiviteten ses över för att säkerställa att det har en så tydlig struktur som 
möjligt. 

Vi kommer att se till att uppgifter om projektrapportens längd är tydliga och samma oavsett 
vilken lärare man frågar. 
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