
Kursutvärdering av Tekniker för webbdesign samt
Tekniker för webbdesign, distans, 7,5hp

(31KTW1, 31ETW1, 31FTW1), höstterminen 2016

Yoshiko Nordeborg & Maria Idebrant

28 augusti 2017

1 Inledning
Kursen Tekniker för webbdesign gavs hösten 2016 i tre versioner:

• Campusversion som en del av webbredaktörprogrammet (31KTW1)

• Distansversion som en del av webbredaktörprogrammet (31ETW1)

• Fristående kurs (31FTW1)

De tre kurserna har flera saker gemensamt, då de getts under samma tid, till stora
delar haft samma upplägg, samma inblandade lärare samt gemensam Ping Pong-area.
Av denna anledning ges här en samlad kursutvärdering för de tre versionerna. I vissa
fall finns skäl att betrakta kurserna separat, vilket i så fall angetts i texten.

Kursen kretsar kring två standarder som är vanliga i samband med webbpublicering:
Hypertext Markup Language (HTML) och Cascading Style Sheets (CSS). Kursen in-
riktar sig på strukturering av innehåll i webbdokument, tekniker för layout i webbdoku-
ment, samt anpassning av webbaserat innehåll enligt riktlinjer för tillgänglighet (framför
allt Web Content Accessibility Guidelines, WCAG).

De båda programkurserna ges under webbredaktörsprogrammets första år. Höstter-
minen 2016 pågick kurserna 2016-12-01–12-20 samt 2017-01-02–01-15.

Kurserna har fyra examinerande moment:

1. Ping Pong-tentamen: Grundläggande kunskaper om HTML och CSS (2,5 hp)

2. Grupparbete: Inlämning av HTML och CSS (0,5 hp)

3. Redovisning: Muntlig redovisning av grupparbete (0,5 hp)

4. Individuellt arbete: Inlämning av HTML och CSS (4,0 hp)
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1.1 Förändringar jämfört med tidigare år
Kursplanerna uppdaterades inför ht-16 för att följa högskolans riktlinjer. Kurslaget ar-
betade även om innehållet i Ping Pong-arean, framför allt med avseende på förtydling
av uppgiftsbeskrivningar. Av tidsskäl kom detta delvis att göras efter att kursen startat.

2 Resultat
Nedan presenteras resultaten för respektive kurs då tre examinationstillfällen givits på
samtliga moment.

2.1 Campus
39 personer var registrerade på kursen, exklusive omregistrerade. 37 personer gick ige-
nom kursen med lägst godkänt resultat, varav 16 personer med betyget väl godkänt.

2.2 Distans
48 personer var registrerade på kursen, exklusive omregistrerade. 44 personer gick ige-
nom kursen med lägst godkänt resultat, varav 12 personer med betyget väl godkänt.

2.3 Fristående
10 personer var registrerade på kursen, exklusive omregistrerade. 4 personer gick ige-
nom kursen med lägst godkänt resultat, varav en person med betyget väl godkänt. Värt
att notera är att de sex personer som inte avslutat kursen heller inte deltagit i någon av
examinationerna.

3 Studenternas kursvärdering

3.1 Deltagare i utvärderingen
Studenterna på kursen hade möjlighet att delta i kursvärderingen på två sätt: dels i form
av en muntlig utvärdering efter det avslutande examinationsseminariet, dels genom en
kursvärderingsenkät i Ping Pong. Enkäten har besvarats av 33% av samtliga studenter i
de tre kurserna.

3.2 Sammanfattning av muntlig kursvärdering
Delvis olika synpunkter fördes fram i de olika kursgrupperna, varför de presenteras var
för sig nedan.
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3.2.1 Campus

• Studenterna utryckte att svårighetsnivån stegrade för fort under CSS föreläsning-
en och att den snabbt blev bortom deras ’grepp’.

• Under början av kursen hade vissa studenter låg datorvana, detta med följde att
många av de tekniska verktygen var problematiska för dessa studenter (vilket dom
lärde sig använda under kursen), att hantera dessa externa program så som zip
verktyg etc var en utmaning.

• Betoningen på vad som är viktigt för projektet/uppgiften (i synnerlighet emot
betyget) kan göras mera tydligt enligt studenterna. De utryckte en önskan att vi
som lärare skulle uppmärksamma mera vad som behövdes göras för att skilja
mellan de olika betygsnivåerna.

• Studenterna utryckte att i starten av kursen kändes innehållet väldigt tungt och
svårt att förstå. De uttryckte en önskan att få in mera demonstrationer speciellt i
början av kursen istället för att bara presentera kod rakt upp och ner.

• Studenterna tyckte trots dessa utmaningar att dom har lärt sig oerhört mycket
jämfört med deras initiala ståndpunkt.

• Missnöje utrycktes av studenterna att tentan hade innehåll som inte hade tidigare
presenteras under varken föreläsningar eller Khan Academy.

• Studenterna tyckte att det inte var speciellt tydligt på vilken ’nivå’ man skulle
uppnå för sina projekt, till exempel hur komplex projektarbetet borde vara.

• Fler konkreta och uppstyrda övningsuppgifter efterfrågades

3.2.2 Distans

• Studenterna uttryckte starkt att de kände sig mindre uppmärksammade av lärare
under live-föreläsningar. De nämnde också att de föredrog inspelade videoföre-
läsningar istället för live-föreläsningar.

• Även trots de motgångar de haft under kursen tyckte de att de har lärt sig mycket.

• Smidigare grupparbetsverktyg efterfrågades. De flesta kan till och med tänka sig
att betala för en sådan tjänst om den kan användas i flera kurser.

3.3 Sammanfattning av enkät
De flesta svarande på enkäten anser att de nått kursplanen i ganska stor (56%) eller
mycket stor (29%) utsträckning. Det är däremot väsentligt färre som upplever att de
haft nytta av undervisningen i kursen. På denna fråga svarade två tredjedelar (65%)
att undervisningen varit till hjälp i mycket liten utsträckning (37%) eller ganska liten
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utsträckning (28%). Med ett undantag svarade övriga att undervisningen varit till hjälp
i ganska stor utsträckning.

I fritextkommentarerna kring undervisningen framkommer tydligt att kvaliteten på
distansstudenternas föreläsningar upplevts hålla så låg teknisk kvalitet att de i praktiken
varit mer eller mindre oanvändbara. Föreläsningarna för distansstudenter har bestått av
salsföreläsningar för campus som filmats, vilket bland annat resulterat i att det inte varit
möjligt att höra vilka frågor som ställs eller se vad som skrivs på tavlan. De tutorials
som använts under kursen från Khan Academy kommenteras av flera som hjälpsamma.

Precis som i den muntliga utvärderingen nämner även enkätkommentarerna att un-
dervisningen började på för hög nivå och att det varit bra med grundläggande hjälp i hur
kringprogram som exempelvis zip-programvara fungerar. Ett annat förslag som ges är
att det skulle gå att skapa en enkel ”ordlista” i Ping Pong som förklarar vanliga begrepp
(taggar exempelvis), istället för att enbart ta upp dem på föreläsning.

Kring kursen i stort är det flera studenter som kommenterar att den varit otydlig
och/eller rörig. Ett konkret exempel som nämns som en möjlig lösning är att begränsa
de fria inlämningarna (grupparbetet och den individuella uppgiften) genom att föreslå
ett tema, vilka bilder som ska användas etc. Samtidigt ges enstaka postiva kommentarer
kring att uppgiftsbeskrivningarna förtydligades under kursens gång.

Flera studenter har även en negativ upplevelse av tentamen, dels för att den innehållit
fel och dels för att det kom frågor som låg utanför vad undervisningen tagit upp.

4 Medverkande lärares kursvärdering
Inför kommande kurs föreslås att övningsuppgifter tas fram med syftet att göra det lät-
tare för studenterna att komma igång och hänga med inledningsvis, liksom fler övningar
överlag.

På lite längre sikt är ”peer review”-förfarande vid inlämningen något som skulle kun-
na vara positivt för inlärningen. Genom att studenterna får bedöma varandras arbeten
före inlämning till lärare ges dels chans att lära av varandra och dels möjlighet att för-
bättra respektive arbete. Momentet skulle kunna läggas in både grupper emellan vid
inlämning av grupparbete samt studenter emellan vid inlämning av den individuella si-
dan.

5 Rekommendationer
• Föreläsningar för distansstudenter bör spelas in separat. Om dubbla föreläsningar

inte ryms inom kursens timbudget är en möjlighet att ersätta salsföreläsningar
med inspelade föreläsningar.

• Undervisning, tentamen och rättning bör stämmas av mot varandra samt kursmå-
len.
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• Korta guider om hur de program som används under kursen fungerar bör antingen
spelas in eller länkas till om sådana redan finns. Med tanke på att kursen även ges
fristående bör detta inkludera verktyg som programstudenterna redan har vana av,
såsom Ping Pong och Adobe Connect.

• Undersök vad det finns för verktyg för grupparbete på distans. Detta är en fråga
som lämpligen kan föras vidare till programgruppen, då behovet finns i fler kurser.

• Inför årets kursomgång strukturerades informationen i Ping Pong upp, men av
kommentarerna att döma finns skäl att fortsätta arbeta med detta.

• Det är sannolikt att upplevelsen av kurserna varierar beroende på om man lä-
ser kursen på campus eller distans, likaså om man läser kursen som en del av
webbredaktörprogrammet eller fristående. Studenterna bör dock få motsvarande
undervisning som helhet. Med tanke på att det finns skäl att tro att kurserna upp-
levs olika utifrån de svar som getts, bör övervägas att lägga till en fråga i enkäten
om vilken kursvariant man läst för att enklare kunna följa upp de olika kurserna.

• Ta fram övningsuppgifter, framförallt för användning inledningsvis men även se-
nare under kursen.

• Undersök möjligheten till ”peer review” studenter emellan inför inlämningarna.
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