
Kursrapport 

31EUW1 H16-1 Utgångspunkter för webbplatsutveckling: bakgrund, vetenskaplighet och 
metodologiska perspektiv, 7,5 hp NGWDK16h  
 
 
Kursansvariga: Johan Eklund, Hanna Maurin Söderholm och Charlotte von Essen  
 
Antal registrerade studenter: 42 (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 34 studenter (80%). 
 
 
 Sammanfattning av studenternas kursvärdering   
 
 Enkätsvaren visar att kursen upplevs som mycket relevant (55,9%), ganska relevant 
(29,4%), mycket irrelevant (8,8%) eller mycket irrelevant (5,9%) i förhållande till hela 
utbildningens mål (fråga 1). 
 

 Vidare anser studenterna att de har uppnått kursens mål i mycket stor utsträckning (41,2%), 
i ganska stor utsträckning (55,9%) eller i ganska liten utsträckning (2,9%) (fråga 2). 

 
Studenterna uppger att de har tagit del av schemalagda moment (fråga 3) i mycket stor 
utsträckning (58,8%), i ganska stor utsträckning (26,5%), i ganska liten utsträckning (5,9%) 
eller i mycket liten utsträckning (8,8%).  
 
Som skäl för att man inte deltagit på schemalagda moment (fråga 4) anges bl.a. att man valt 
distansstudier just för möjligheten att kunna planera arbetet som man vill. En student svarar 
att hen har valt att lyssna på de inspelade föreläsningarna när hen jobbat med ”aktuellt 
material” (fråga 4). 
 

Undervisningsformerna anses ha varit till hjälp för lärandet (fråga 5) i mycket stor 
utsträckning (50%) eller i 



Att undervisningsformerna i en del fall inte anses ha varit till hjälp för lärandet (fråga 6) 
kommenteras bl.a. så här:  ”Rent personligen lär jag mig framförallt genom att läsa, men 
föreläsningarna har hållt hög kvalitet.” och ”Kanon bra att kunna se er och tex en ppt medans 
man lyssnar, trots att man studerar på distans!”. 

Kurslitteraturen upplevs av studenterna ha varit till hjälp för lärandet (fråga 7) i mycket stor 
utsträckning (55,9%) eller i ganska stor utsträckning (44,1%).  
 
Den enda kommentar som har lämnats apropå kurslitteraturen (fråga 8) lyder: Mycket bra 
kurslitteratur.... dock tycker jag inte att just denna projektboken är speciellt givande. 
 
På frågan ungefär hur många timmar studenten har lagt ner på kursen (fråga 9) svarar en 
majoritet (61,8%) mellan 31-40 timmar. Ett par studenter (5,9%) har lagt ner 41-50 timmar, 
några (23,5%) 21- 30 timmar, 1 student (2,9%) har lagt ner upp till 20 timmar per vecka och 
2 studenter (5,9%) har lagt mer än 50 timmar per vecka. 

Som skäl till varför man lagt ner färre än 31 timmar per vecka (fråga 10) anges bl.a. ”Jag har 
anpassat min studieteknik efter hur jag fungerar. Jag jobbar på att vara effektiv och 
produktiv. Kan vara så att jag tänker på mina uppgifter under vardagliga sysslor och sätter 
sen igång arbetet. ”, ”Jag är en person som studerar i "block" så när jag sätter mig kan jag 
lätt sitta i 10 timmar och skriva och läsa, men sen kan det gå två-tre-fyra dagar innan jag 
sätter mig igen och kör i 10 timmar till :)”, ”Jag behövde inte mer än 30 timmar då jag har 
tagit kurser som var lik tidigare.” och ”Behövdes inte mer”. 

På frågan om arbetsbelastningen har varit jämnt fördelad över tid (fråga 11) svarar de flesta 
(61,8%) i ganska stor utsträckning, några (26,5%) i mycket stor utsträckning och några 
(11,8%) i ganska liten utsträckning.  
 
Examinationsuppgifterna anses ha stämt överens med kursens mål (fråga 12) i antingen 
mycket stor utsträckning (52,9%) eller i ganska stor utsträckning (47,1%).  
 
Ingen kommentar lämnades angående varför man eventuellt inte tyckte att 
examinationsuppgifterna var i överensstämmelse med kursens mål (fråga 13).  
 
På frågan om kursen har knutit an till relevanta yrkesområden (fråga 14) svarar man 
antingen (50%) i ganska stor utsträckning eller i mycket stor utsträckning (50%).  
 
Studenterna upplever att kursen knutit an till forskning (fråga 15) i ganska stor utsträckning 
(50%), i mycket stor utsträckning (41,2%) och i ganska liten utsträckning (8,8%).  

Enkäten avslutades med en frisvarsfråga (fråga 16) där studenterna kunde lämna synpunkter 
om hur de tycker att kursen kan utvecklas. Kommentarer i urval: ”Hållbarhetsperspektivet 
känns väldigt irrelevant på denna nivån av utbildningen.”, ”Kursen har varit väldigt bra, 
perfekt introduktion in till programmet i sig! Det enda jag har att påpeka på är att det har varit 
extremt svårt att klara av att läsa all litteratur samt få gjort alla uppgifter samtidigt.”, ”Har 
kanske inte egentligen med den här utvärderingen att göra, men vill bara påpeka att jag är 
mindre imponerad av PingPong.”,”Bra kurs, toppenbra lärare som snabbt gav bra svar på 
diverse frågor man hade under kursens gång.”, ”Föredrar live-föreläsningar då man kan 
ställa frågor direkt som man hade gjort om man varit på plats.”,  ”De föreläsningar som var 
livestreamade var 100 gånger bättre än de som var inspelade.”, ”Jättebra kurs! Det enda jag 
tänkte på var att inte låta några moment löpa parallellt med ett annat. Jag upplevde det 
stressigt att skriva hemtentan och samtidigt börja på projektarbetet.”, ”Bra jobbat av alla 
lärare! #närvaro #engagemang #professionalism”, ”När kursen började låg det kvar 
dokument och föreläsningar från tidigare terminer. Det var lite förvirrande i början.”, 



”Information om kurser och tentamina ligger utspritt i kataloger som namnmässigt och 
kategoriskt är helt ologiska”. 

 

Kursansvarigas kommentarer: 

Kursen får överlag mycket positiva omdömen vilket förstås är roligt och ett kvitto på att 
kursen på många sätt har ett fungerande upplägg. På några punkter finns dock 
förbättringspotential och inför nästa kursomgång kommer vi att se över/förbättra: 

Att högre utbildning inkluderar hållbarhet är en självklarhet idag. När ämnet upplevs som 
irrelevant är det snarast ett tecken på att vi behöver bli bättre på att visa på ämnets relevans. 

Så länge vi använder Pingpong är det den miljön vi har att hålla oss till. Vi behöver dock 
säkerställa att innehållet som läggs ut i lärplattformen har en så tydlig och enhetlig struktur 
som möjligt. I sammanhanget kan nämnas att det var nytt för i år att föregående års 
kursaktiviteter återanvändes till fullo och att kursansvariga helt enkelt inte förstod att allt 
material från förra årets kurs var publicerat före kursstart. Vi är nu medvetna om detta och 
inför nästa kursomgång kommer vi vara bättre förberedda. 

Vi kommer att försöka boka fler föreläsningssalar som det går att livestreama från. 
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