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Kursrapport 
 

Kursens namn: 
Projekt: Webbplatsutveckling 

Ladokkod: 
C3KPW1, C3EPW1 

Antal högskolepoäng: 
10 

Period (ex P1 2018): 
P3-P4: 2018-04-17—2018-06-03 

Inom program alt. fristående kurs: 
Kursen ingår i programmet Webbredaktör, 180 högskolepoäng samt Webbredaktör, distansutbildning, 
180 högskolepoäng. 
 

Svarsfrekvens i studentvärderingen, med kommentarer 
 
Kursvärdering via enkät i Pingpong 
Studenterna fick möjlighet att lämna synpunkter på kursen via en enkät i 
Pingpong. Enkäten bestod  av sammanlagt 13 frågor som behandlade bland annat kursens 
undervisningsformer, kurslitteratur, lärare, innehåll, examinationer, vetenskapligt förhållningssätt 
och studentens förkunskaper. Enkätsvaren analyserades den 18 juni, 2018, då tio av 58 studenter 
(17%) hade besvarat enkäten. Eftersom svarsfrekvensen har varit låg, bör enkätsvaren inte betraktas 
som representativa för hela studentgruppen. 
 
Övrig kursvärdering 
Utöver enkäten utförde kursansvariga även en spontan, muntlig kursvärdering med ett tiotal 
distans- och campusstudenter. Kursvärderingen gjordes i samband med examinerande seminarier 
som hölls mellan den 29 maj och den 31 maj, 2018. Även kursens lärare har fått möjlighet att lämna 
skriftliga och muntliga kommentarer till kursen. 
 

Analys av: 
Studenternas prestation och resultat på kursen 
 
Genomströmning 
Här nedanför följer en sammanfattning av studenternas resultat. Resultaten hämtades den 16 
augusti, 2018 och gäller hel kurs (studenter som saknar resultat kan alltså ha resultat registrerade på 
enskilda moment):  
 
……………………………………………………………………………….. 
C3KPW1 
Antal träffar: 29 
VG: 7 
G: 14 
Studenter med betyg: 21 (72%) 
Studenter utan betyg: 8 (28%) 
 
C3EPW1 (distans) 
Antal träffar: 29 
VG: 9 
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G: 3 
Studenter med betyg: 12 (41%) 
Studenter utan betyg: 17 (59%) 

……………………………………………………………………………….. 

 
Lärares och kursansvarigas syn på studenternas prestation 
Flera lärare har uttryckt att studenternas webbplatser generellt sett håller en hög kvalitet, men att 
projektrapporterna i flera fall, behöver bli bättre. Studenterna tycks ibland ha haft svårt att 
strukturera och begränsa rapportens innehåll, och har ibland haft svårt att skapa en 
sammanhängande text där rapportens olika delar är tydligt kopplade till varandra. Vi har t.ex. sett att 
de kravspecifikationer studenterna har formulerat, inte alltid bygger på de uppgifter man samlat in 
om målgruppen, eller att webbplatsens funktioner, innehåll och utseende inte alltid motiveras med 
hänvisning till användarnas krav. Den allmänna uppfattningen hos lärare och kursansvariga är dock 
att årets studenter har presterat betydligt bättre på kursen än förra årets studenter. 
 
Tyvärr visar resultatsammanfattningen ovan, att så många som 17 distansstudenter (59%) ännu inte 
är klara med kursen. I campusklassen har däremot de flesta (72%) klarat kursen. Vad skillnaderna 
beror på, är svårt att säga.  
 
Hur kursens innehåll, undervisning och examination har varit till stöd i studenternas lärande 
Undervisning och innehåll 
Av de studenter som har besvarat enkäten i Pingpong, anser fyra (40%) att undervisningen på kursen 
har varit till stöd för deras lärande. Dessa har svarat ”stämmer helt” på påståendet att 
”Undervisningen på kursen har varit till stöd för mitt lärande”. Ytterligare fyra svarar ”stämmer 
delvis”, en svarar ”stämmer ganska bra” och en annan svarar ”stämmer inte alls”. En student 
kommenterar:  
 

”Hade önskat mer föreläsningar på plats på campus i en sånhär kurs, stor del va gammalt eller inspelat.”  
 

I den muntliga kursvärderingen menar en student att vissa av föreläsningarna, borde ha hållits 
tidigare. Det gäller framför allt föreläsningar som handlar om projektplanering, målgruppsanalys och 
liknande aktiviteter som måste ske tidigt i webbplatsutvecklingen. Av den muntliga kursvärderingen 
framkommer också att studenterna uppskattade att de fick lämna in en projektplan vid början av 
kursen, som lärarna sedan kort kommenterade. Själva, tror vi att projektplanen har hjälpt 
studenterna att komma igång snabbare samt att planera och överblicka sitt arbete och i slutändan 
bygga en mer kvalitativ webbplats. 
 
Kursvärderingen i Pingpong visar att flera studenter har tyckt att kursen varit ”stimulerande”, 
”intressant”, ”tydlig”, ”spännande” och ”rolig”. Det är dock svårt att utifrån dessa kommentarer 
avgöra huruvida kursens undervisning eller innehåll ”har varit till stöd i studenternas lärande”: 
 

”Väldigt roligt och intressant att faktiskt få utveckla en riktig webbplats för en riktig uppdragsgivare. Det 
skiljer sig jättemycket i arbetsprocessen från de fiktiva uppgifter som vi tidigare gjort!” 
 
”Mycket bra kurs! Men tydligt upplägg och handledningar.  
Det är stimulerande att få jobba med det vi ska ’bli’” 
 
”Kul kurs i övrigt, att få arbeta med riktiga kunder.” 
 
”Roligaste kursen hittills tror jag, och spännande föreläsningar. Bra jobbat :)” 

 
Av den muntliga kursvärderingen framkommer att studenter har upplevt kursen som krävande, men 
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också givande och rolig. En student säger att man fick användning av allt det som man hittills har lärt 
sig på programmet.  
 
Vår egen uppfattning, efter att ha följt studenternas arbete via handledningar, seminarier och 
examination är att studenterna verkligen har lärt sig mycket genom att få utveckla en webbplats för 
en faktisk verksamhet med ”verkliga” användare. Även i de fall där kommunikationen med 
uppdragsgivaren har brustit eller där projektarbetet av en eller annan anledning inte gått som 
planerat, tror vi att studenterna har gjort värdefulla erfarenheter. 
 
När det gäller kursens undervisningsformer anser fyra studenter (40%) att dessa endast delvis har 
varit relevanta i förhållande till kursens lärandemål. Några studenter kommenterar här, att de hade 
önskat mer undervisning om Wordpress i början av kursen eller redan före kursens start:  
 

”Mer föreläsningar och workshops i Wordpress INNAN kursstart” 
 
”Hade gärna tagit del av någon slags workshop i WordPress under början av kursen, för att lära mig 
grundläggande funktioner mm och veta ifall det är ett CMS jag vill sitta i när jag gör mitt arbete, eller 
inte.” 

 
Vid den muntliga kursvärderingen var det dessutom flera studenter som uttryckte att de hade behövt 
mer undervisning/workshops om Wordpress, och gärna tidigare i utbildningen. Det framkom 
önskemål om att införa ytterligare någon introducerande föreläsning om Wordpress. Vid en sådan 
introduktion skulle man t.ex. kunna visa på för- och nackdelar med att arbeta i Wordpress jämfört 
med att koda själv. En student önskade att hen tidigare hade fått information om hur tillägg fungerar 
och hur man kan arbeta med SEO i Wordpress. Ett alternativ (eller ett komplement) till en 
introduktionsföreläsning, skulle kunna vara att hänvisa till olika former av instruktionsfilmer på 
webben, föreslår en student. Några studenter har också påpekat att de vill ha mer undervisning om 
servrar och FTP. Om man inte sedan tidigare varit bekant med Filezilla eller annan FTP-klient, var 
denna del svår, menar de. 
 
Studenterna har olika uppfattningar om huruvida kursens lärare har varit till stöd för deras lärande. 
Fyra studenter (40%) svarar här ”stämmer helt”, medan tre (30%) svarar ”stämmer delvis”. En 
student svarar att lärarna inte alls har varit till något stöd. En annan student skriver: 
 

”Bra lärare, bästa på utbildningen.” 
 
Även åsikterna om kurslitteraturen går isär. De flesta, det vill säga fyra studenter (40%), svarar 
”stämmer ganska bra” på påståendet ”Kurslitteraturen och annat material på kursen har varit till 
stöd för mitt lärande”. En student skriver här:  
 

”Jag har utöver kurslitteraturen fått användning av en mängd litteratur som funnits på tidigare kurser, 
kanske att ni kan hänvisa till det på ett lite bättre sätt i framtiden? Förslagsvis i en lista på PingPong? 
Tänker på t ex Lättläst, Implementing responsive web design, Information architecture, Effektiv visuell 
kommunikation, Webbredaktörens handbok, Att skriva bättre i jobbet, Letting go of the words, 
Forskningsmetodikens grunder, Svenskarna och internet... Det är lätt att glömma bort några när man själv 
försöker tänka tillbaka!” 

 
Fyra studenter (40%) anser att påståendet ”Kursens innehåll har varit relevant i förhållande till 
kursens lärandemål” stämmer ”ganska bra”. Tre studenter (30%) svarar ”stämmer helt”, och 
ytterligare tre svarar ”stämmer delvis”.  
 
Vi anser själva att kursens innehåll är relevant i förhållande till de lärandemål som är satta. Däremot 
överväger vi att omformulera vissa lärandemål, samt ta bort och lägga till visst kursinnehåll. Vi tror 
t.ex. att studenterna skulle vara hjälpta av mer undervisning kring användare/målgrupper. Vi skulle 
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vilja att studenterna reflekterar mer över förhållandet till användarna: Behövs t.ex. målgruppsanalys i 
alla sammanhang eller finns det situationer där den är irrelevant? Vilka frågor är relevanta att ställa 
till användare? Vad och hur mycket behöver vi känna till om dem? o.s.v.  
 
Vi tror också att det finns ett behov av att diskutera forskningsetik på kursen eftersom många 
studenter förmodligen aldrig tidigare har genomfört intervjuer eller observationer med användare i 
någon större utsträckning. Studenter har också påpekat att informationsjuridik bör ingå i kursen. 
Eftersom vi har upplevt att studenter känner sig osäkra på vad som gäller för t.ex. upphovsrätt, 
organisationsnummer på webbplats m.m. tror vi att relationen mellan den tidigare kursen 
Informationsjuridik och Projekt: webbplatsutveckling, behöver stärkas.  
 
Handledning 
Tyvärr var det få studenter som utnyttjade de schemalagda eller extrainsatta handledningarna. Detta 
trots att vi vid kursstart undersökte behovet av handledning bland studenterna och sedan 
schemalade extra handledningstillfällen på studenternas begäran. Diskussionsforumen för 
handledning kring Målgruppsanalys, kravspecifikation, användbarhet/UX och test, Textproduktion & 
språk, Visuell & multimodal kommunikation, prototyper och designtekniker har utnyttjats sällan eller 
inte alls. Flera frågor har däremot ställts i diskussionsforumet Wordpress & Kod. Vi upplever att de 
flesta frågor har ställts här, samt via PIM eller via funktionen Ställ fråga. I kursvärderingen skriver en 
student:  
 

”Väldigt bra och givande handledningar som hjälp mit fram i arbetet. Även snabba svar på PIM. Lite 
tråkigt att vissa frågor har glömts bort/tagit lång tid att besvaras i diskussionsforumet, däremot […]” 
 

Även lärarna, upplever att handledningarna har fungerat bra och vi tror att den har varit till stöd i 
studenternas lärande. En student skriver:   

 
”[…] Ett önskemål hade varit att även införa privata handledningstillfällen där vi enskilt får respons på det 
vi skrivit i rapporten och kan ställa mer specifika frågor kring våra arbeten. Det var väldigt svårt att veta 
vad som var rätt/fel, tillräckligt/otillräckligt och för kortfattat/detaljerat i just projektrapporten!” 
 

Även vid den muntliga kursvärderingen framförde studenter önskemål om individuell handledning 
med möjlighet att diskutera rapportens utformning och innehåll. Vi kommer därför att undersöka om 
det finns tillräckliga resurser för att kunna erbjuda någon form av individuell handledning.  
 
Studenter har också föreslagit att vi bör ta bort kravet om att anmäla sig till handledningarna. 
Anledningen är att man kanske inte har hunnit förbereda sig eller att man sent kommer på att man 
är i behov av handledning. Man vågar då inte delta, eftersom man inte är anmäld. Flera tyckte att de 
själva inte hade något att visa eller fråga om, men ville ändå vara med på handledning/frågestund. 
 
Examination 
På påståendet ”Examinationerna har varit relevanta i förhållande till kursens lärandemål” svarar fem 
studenter (50%) ”stämmer ganska bra”. Tre studenter (30%) svarar ”stämmer helt”. Några studenter 
kommenterar sitt svar på följande vis:  
 

”Relevanta i förhållande till kursens lärandemål, ja, men inte särskilt relevanta i förhållande till tid. Även 
om kursen varit väldigt rolig så har jag fått sitta betydligt mycket mer med skolarbete än vad jag vanligen 
gör. Kanske man hade kunnat ha ytterligare ett seminarium där målen för kunskap och förståelse 
diskuteras, för att i sin tur minska omfattningen på projektrapporten en aning? Det hade även varit till 
fördel om uppgiftsbeskrivningarna fanns tillgängliga redan vid kursstart för att lättare få en helhetsbild av 
vad som skall göras!” 
 
”Ja, utöver att rapporten nästan ska vara löjligt detaljerad med alla referat som inte alltid känns relevant 
för lärandets skull.”  
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”Anser inte att en rapport på 30-40 sidor är relevant till det arbete vi utfört på webbplatsen. Frågorna 
kunde annorlunda och en vecka till att skriva på rapporten hade inte gett en panikslagen känsla för att 
precis hinna färdigt.” 
 

Vid den muntliga kursvärderingen framkom det att studenterna upplevde rapportkraven som 
betydlig högre än i andra kurser som de har gått. Kravbeskrivningen för rapporten tyckte vissa var för 
lång, och lite tjatig. En annan student tyckte den var bra: är man osäker så finns allt där. Studenterna 
upplevde att de fick för kort om tid för att skriva rapporten, och skulle gärna vilja ha mer tid.  
 
Vid lärarnas kursvärdering diskuterades bland annat rapportens längd och uppgiftens utformning. 
Bland annat föreslogs att det bör finnas en (övre och undre) gräns för antalet ord i rapporten. 
Förhoppningen är att en sådan gräns skulle hjälpa studenterna att skriva en mer fokuserad och 
relevant text. Vi kan också behöva se över uppgiftens krav. Kan kraven sänkas? Kan visst innehåll tas 
bort? o.s.v. 
Hur kursen har forskningsanknutits 
 
Anknytning till ämnet Informationsarkitektur 
Kursen saknar för närvarande en tydlig förankring i ämnet informationsarkitektur. Förankringen i 
ämnet informationsarkitektur har försvagats sedan förra kursomgången.  
 
Praktisk inriktning och studenternas vetenskapliga förhållningssätt 
Kursen är i dagsläget huvudsakligen praktiskt inriktad och lär ut kunskaper och metoder för 
användarcentrerad webbplatsutveckling som bygger på beprövad erfarenhet snarare än vetenskaplig 
teori.  Trots detta, arbetar studenterna metodiskt, undersökande och analytiskt med att försöka lösa 
designproblem, och här är arbetsgången på många sätt lik undersökning av vetenskapliga problem.  
 
Kursvärderingen visar däremot att flera studenter inte anser att kursen har gett dem en ökad 
förståelse för forskning.  På påståendet ”Genom kursen har jag  fått en ökad förståelse för forskning” 
svarar fyra (40%) ”stämmer inte alls”. Två (20%) svarar ”stämmer delvis” och tre (30%) svarar 
”stämmer ganska bra”. Här är det dock oklart om frågan syftar på en ökad förståelse för 
forskningsprocessen, eller en ökad förståelse för forskning inom det aktuella ämnesområdet.  
 
Fler studenter verkar anse att deras vetenskapliga förhållningssätt har utvecklats. På påståendet 
”Genom kursen har jag utvecklat mitt vetenskapliga förhållningssätt” svarar fem studenter (50%) 
”stämmer ganska bra”.  
 
Hur kursen har fungerat i relation till övriga kurser i programmet 
 
Studenterna behöver bli bättre förberedda 
Vår bestämda uppfattning är att studenterna behöver bli bättre rustade inför kursen. Kursen har i 
dagsläget ett mycket omfattande innehåll, och för att studenterna ska hinna utföra ordentliga 
målgruppsanalyser och tester samt utveckla kvalitativa webbplatser, tror vi att de, redan före 
kursens start, behöver ha utvecklat en god förtrogenhet med användarcentrerad design/UX, 
sökmotoroptimering och gärna också blivit introducerade till Wordpress.  
 
På påståendet ”Mina förkunskaper var tillräckliga för att tillgodogöra mig kursens innehåll” svarar 
fyra studenter (40%) ”stämmer ganska bra”. Tre (30%) svarar ”stämmer helt” medan två (20%) svarar 
”stämmer inte alls” och en (10%) ”stämmer delvis”. En återkommande synpunkt både i den skriftliga 
och i den muntliga kursvärderingen, är att studenterna vill lära sig mer om Wordpress och 
sökmotoroptimering i tidigare kurser på programmet. I den skriftliga kursvärderingen har några 
studenter kommenterat:  
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”Mer kurser kopplade till Wordpress hade varit bra och kul!” 
 
”Det hade verkligen inte skadat om vi sedan tidigare fått ytterligare kunskap inom ex 
sökmotoroptimering, domänhantering/webbhotell och WordPress.” 

 
Vid den muntliga kursvärderingen uttryckte vissa studenter dessutom att kursen var trögstartad och 
att det tog en stund innan man kom igång med arbetet och förstod vad som skulle göras. Därför hade 
det varit bra med en introduktion till kursen, redan före kursstart där studenterna får reda på 
upplägg, ramverk o.s.v. 
 
Studenter har också påpekat att sökmotoroptimering är ett komplext ämne som inte riktigt går att 
lära sig fullt ut inom ramen för den här kursen. Tidigare kurser har endast ytligt berört ämnet. 
Förslaget från flera studenter är därför att vi inför en hel kurs om SEO på programmet.  

 
Relationen till kursen Teori och metod för webbplatsutveckling 
En student påpekar att den föregående kursen Teori och metod för webbplatsutveckling borde 
handla om just det som titeln utlovar, och att den bättre bör förbereda studenterna inför kursen 
Projekt: webbplatsutveckling istället för att handla om vetenskaplig teori och metod. Vi är medvetna 
om att det länge har funnits ett ”glapp” mellan kurserna Teori och metod för webbplatsutveckling 
samt Projekt: webbplatsutveckling, och kommer att fortsätta diskutera dessa kursers relation, i 
programgruppen.  
 
Hur kursens resurser har använts och upplevts 
 
Tillräckliga resurser men bristande beredskap vid sjukdom 
Vi som undervisar på kursen upplever att vi har fått tillräckligt med timmar för att utföra ett gott 
arbete. Vi har den här gången också hunnit granska examinationsuppgifter på utsatt tid. På grund av 
sjukdom/VAB hos kursansvarig, fick dock en föreläsning samt två handledningar senareläggas. En 
student lyfter fram att det finns en dålig beredskap vid t.ex. sjukdom, vilket vi håller med om: 
 

”Vid längre sjukdom hos ansvariga behövs bättre rutiner gentemot oss studenter. Vi som studenter ska 
inte bli lidande när lärare blir sjuka.” 

 
Vi anser dock att detta är ett generellt problem vid arbetsplatsen.  

Sammanfattning och övriga kommentarer 
 
- 

Eventuella förslag till förändringar 
Inför nästa kursomgång vill vi 
  

• undersöka om det finns tillräckliga resurser för att kunna erbjuda någon form av individuell 
handledning,  

• se över kraven för rapportens innehåll och längd, 
• undersöka om det finns behov och möjlighet att införa undervisning om forskningsetik på 

kursen, 
• samla tips på uppdragsgivare/projekt på en plattform där studenterna lätt kan ta del av 

dessa,   
• hitta ett sätt att säkerställa att studenter inte gör ändringar på sina webbplatser efter att 
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deadline för inlämning har passerat,  
• förbjuda utveckling av interna webbplatser inom ramen för kursen, alternativt tydligt 

klargöra i följebrev hur ett samarbete kring en intern webbplats ska gå till, 
• förbjuda utveckling av webbplatser för egen verksamhet eftersom studenterna då går miste 

om möjligheten att arbeta för en utomstående uppdragsgivare, 
• förtydliga det följebrev som studenterna förväntas lämna till sina uppdragsgivare samt 

utveckla någon form av avtal som ingås mellan uppdragsgivare och student, 
• tidigare informera om kursens ramverk, upplägg m.m. och uppmana studenter att tidigt ta 

kontakt med uppdragsgivare. 
 

Kursansvarig: Linda Rydh (examinator) och Jan Buse 
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