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Sammanfattning 

Kursens mål uppfattades som ganska irrelevant och relevant till mycket relevant, vilket till 
stor del upplevs positivt. De flesta studenter som deltagit i utvärderingen ansåg att de nått 
målen i ganska stor utsträckning till mycket stor utsträckning. Innehåll stämde bra överens 
med kursplan liksom examinationsuppgifterna. 

Överlag var studenterna väldigt nöjda med undervisningsformerna. 

Kurslitteraturen fick både bra och mindre bra betyg. 

Förslag till åtgärder och vidareutveckling 

Vi kommer att se över koddelen i kursen, försöka anpassa den mer. Vi skall även göra en 
översyn av litteraturen igen. 

Kursutvärdering – Daniel Birgersson 

Resultatmässigt är jag nöjd, 34 studenter är godkända på kursen, varav 17 G och 17 VG. 
Studenterna har lärt sig de grundläggande verktyg och designteorier som krävs för att 
skapa animationer på webben med hjälp av Adobe After Effects. Planeringsmässigt har det 
fungerat bra och upplägg med föreläsning och workshop med steg för steg övningar har 
varit uppskattade.  

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

!  

!  
6 av 90 har svarat (6%) 
Max antal val: 1 

Alternativ
Mycket 
irrelevant

Ganska 
irrelevant Ganska relevant Mycket relevant

Fördelning 0% 16,7% 16,7% 66,7%

Antal 0 1 1 4



!  
Respondentkommentarer: 

• Jättebra och lärorik kurs. Hade däremot kunnat lagts ytterligare fokus på att anpassa vinjetten 
för webben t ex. 

2. I vilken utsträckning tycker du att du har uppnått kursens mål? 

Kunskap och förståelse 
Med förankring i kunskap om samtida designtrender och forskningsresultat analysera 
animeringstillämpningar i en 
webbaserad informationsmiljö. 

 
Färdighet och förmåga 
Självständigt skapa olika former av animeringar med hjälp av aktuella verktyg och programvaror  

Importera och integrera grafik i aktuell programvara för att sedan konvertera och anpassa till ett givet 
filformat. 

 
I en utvecklingssituation söka och identifiera information om animering och design. 

 
Värderingsförmåga och förhållningssätt  
Värdera information om animering och design med avseende på relevans och vetenskaplighet. 

I vilken utsträckning tycker du att du har uppnått kursens mål? 

!  

!  
6 av 90 har svarat (6%) 
Max antal val: 1 

!  
Respondentkommentarer: 

• " ... för att sedan konvertera och anpassa till ett givet filformat" - än en gång tycker jag inte att 
det lagts tillräckligt mycket fokus på att anpassa all animering för webben. Hade gärna t ex haft 
en hel föreläsning om detta, samt lite större fokus på det i uppgifterna. Annars tycker jag att 
kursen varit väldigt bra och täckt många områden. 

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

!  

Alternativ
Mycket liten 
utsträckning

Ganska liten 
utsträckning

Ganska stor 
utsträckning

Mycket stor 
utsträckning

Fördelning 0% 0% 50% 50%

Antal 0 0 3 3

Alternativ
Mycket liten 
utsträckning

Ganska liten 
utsträckning

Ganska stor 
utsträckning

Mycket stor 
utsträckning

Fördelning 0% 0% 33,3% 66,7%

Antal 0 0 2 4



!  
6 av 90 har svarat (6%) 
Max antal val: 1 

!  
Respondentkommentarer: 

• Väldigt informationsrika och varierande föreläsningar som passade till det vi skulle lära oss. 
Hade gärna önskat en föreläsning om att anpassa videor för webben, samt fler om tidstypisk 
designanpassning. 

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

!  

!  
6 av 90 har svarat (6%) 
Max antal val: 1 

!  
Respondentkommentarer: 

• Det var där jag fann all information som jag behövde för att kunna fullfölja mina uppgifter. 

• "Effektiv Visuell kommunikation" är verkligen jättebra, lätt att hitta delar som berör det jag vill 
fokusera mitt arbete på. Att den dessutom förekommit på tidigare kurser gör det att jag inte 
behöver fokusera på att läsa den från pärm till pärm, utan vet ungefär vart jag ska läsa för att 
hitta det jag söker/är nyfiken på. 

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

  

!  
Fritextsvar: 

• Jag tycker att det finns mycket bättre böcker om ämnet än Bo Bergströms: Effektiv visuell 
kommunikation 

• "Visual Research" är krånglig att läsa och förstå - samt att det inte känns som att jag kan få 
särskilt mycket ut från den när det väl kommer till kritan; det mesta går att läsa om med 
liknande förklaringar i "Effektiv Visuell Kommunikation" ändå... 
 
Jag hade väldigt gärna sett ytterligare litteratur som beskrev design och form under olika 
tidsperioder. Att behöva söka efter ALLT detta själv när det gällde att anpassa vinjetten efter 
temat 1960/70-tal var ett litet för stort hopp. Tror det hade blivit bättre temaanpassat om vi 
åtminstone fick någon litteratur om detta att utgå ifrån. 

!  
2 av 90 har svarat (2%) 

Alternativ
Mycket liten 
utsträckning

Ganska liten 
utsträckning

Ganska stor 
utsträckning

Mycket stor 
utsträckning

Fördelning 0% 66,7% 16,7% 16,7%

Antal 0 4 1 1



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

  

6 av 90 har svarat (6%) 
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: 

• Bättre javascript föreläsningar. Kanske mer visa hur det ser ut i praktiken och ge exempel. Var 
svårt att sätta sig in och veta hur man skulle använda koden som man såg på föreläsningarna. 

• Önskemål: strukturera upp kursens sidor på PingPong lite mer, ex. tydliggör 
uppgiftsbeskrivningarna och använd underrubriker, kontrollera stavning, upprepa inte saker flera 
gånger, etc. :) 

!  
2 av 90 har svarat (2%) 

Alternativ
Mycket liten 
utsträckning

Ganska liten 
utsträckning

Ganska stor 
utsträckning

Mycket stor 
utsträckning

Fördelning 0% 0% 50% 50%

Antal 0 0 3 3


