
Kursrapport för: 

WEBB13: Formgivning och layout, 7,5 hp V14 (31KFO1) 

 

Kursansvarigas namn: 

Jan Buse & Daniel Birgersson 

 

Antal registrerade studenter: 28 st. 

Antal godkända studenter på hela kursen  vid kursens slut:  25 st. 

Antal godkända studenter på lab 1 vid kursens slut: 27 st. 

Antal godkända studenter på lab 2 vid kursens slut:  26 st. 

Antal godkända studenter på projektarbetetet vid kursens slut:  25 st.  

 

Kursvärderingen till studenterna var i form av en digital enkät och antalet svaranden var: 6 st. 
(21 %). 

 

Sammanfattning av kursutvärdering från studenter, medverkande lärare, (företrädare 
för professionen): 

Från lärar- och professionshåll tycker vi att kursen avlöpte på ungefär det sett som vi önskade 
och hoppades på. Vi är på det hela taget nöjda med andra ord även om vi gjorde oss skyldiga 
till några smärre missar.  

Kursens avslutande projektuppgift var förändrad jämfört med förra gången kursen gavs, och 
vi är nöjda med hur den nu fungerade. Vissa revideringar och förtydliganden kommer dock att 
behöva göras i informationsmaterialet till den tentamensuppgiften, och detta tycker vi trots att 
vi inte har fått någon kritik alls vad gäller de tenterande uppgifterna.  

Vi ansvariga vill även revidera och utveckla några föreläsningar tills nästa gång kursen ges.  

Omdömet från studenterna är att kursen var bra och lärorik, men kanske något för krävande, 
och kanske kan arbetsbördan fördelas något jämnare över kursperioden. Det fanns också 
synpunkter på att kursens sista föreläsning (om forskning inom visuell kommunikation) skulle 
legat tidigare för att mer tid skulle kunna skapas för reflektion och studier av föreläsningens 
ämne.  

 



 

Kursansvarigas kommentarer och förslag till åtgärder och vidareutveckling: 

Se över litteraturen. 

Studera hur arbetsbördan ser ut under kursen. 

Utveckla och förtydliga projektuppgiften.  

Revidera och utveckla några föreläsningar.  

 

 

 

1. Hur upplever du att denna kurs förhåller sig till utbildningens mål? 

Hela utbildningens mål beskrivs som följande i utbildningsplanen: [utdrag 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. 

 

antal fördelning alternativ 
0 0% Mycket irrelevant 
1 16,7% Ganska irrelevant 
2 33,3% Ganska relevant 
3 50% Mycket relevant 

 
6 har svarat av 28 (21%) 
Max antal val: 1 
 
Kommentar:  

 

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

Kursens mål beskrivs som följande i kursplanen: [utdrag mål] 

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



 

antal fördelning alternativ 
0 0% Mycket liten utsträckning 
0 0% Ganska liten utsträckning 
2 33,3% Ganska stor utsträckning 
4 66,7% Mycket stor utsträckning 

 
6 har svarat av 28 (21%) 
Max antal val: 1 
 
Kommentar:  

 

3. I vilken utsträckning har du varit närvarande på schemalagda moment? 

Undervisningen har bedrivits i form av [undervisningsformer]. 

I vilken utsträckning har du varit närvarande på schemalagda moment? 

 

antal fördelning alternativ 
0 0% Mycket liten utsträckning 
1 16,7% Ganska liten utsträckning 
1 16,7% Ganska stor utsträckning 
4 66,7% Mycket stor utsträckning 

 
6 har svarat av 28 (21%) 
Max antal val: 1 
 
Kommentar:  

 

4. Om du inte har varit närvarande i någon större utsträckning, varför inte? 

1 har svarat av 28 (3%) 
 



Kommentar:  
 
-Har fungerat bra att titta på föreläsningar hemifrån. 

 

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

 

antal fördelning alternativ 
0 0% Mycket liten utsträckning 
0 0% Ganska liten utsträckning 
3 50% Ganska stor utsträckning 
3 50% Mycket stor utsträckning 

 
6 har svarat av 28 (21%) 
Max antal val: 1 
 
Kommentar:  

 

6. Om du inte tycker att undervisningsformerna varit till hjälp för ditt lärande, 
varför inte? 

0 har svarat av 28 (0%) 
 
Kommentar:  

 

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

 

antal fördelning alternativ 
0 0% Mycket liten utsträckning 
1 16,7% Ganska liten utsträckning 



3 50% Ganska stor utsträckning 
2 33,3% Mycket stor utsträckning 

 
6 har svarat av 28 (21%) 
Max antal val: 1 
 
Kommentar:  

 

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

0 har svarat av 28 (0%) 
 
Kommentar:  

 

9. Ungefär hur många timmar per vecka har du i genomsnitt lagt ner på arbete 
med kursen? 

[detta är för en helfartskurs – för distanskurs, ändra skalan till 0-10, 11-20, 21-30, mer än 
30] 

 

antal fördelning alternativ 
0 0% Upp till 20 timmar/vecka 
1 16,7% Mellan 21 och 30 timmar/vecka 
4 66,7% Mellan 31 och 40 timmar/vecka 
1 16,7% Mellan 41 och 50 timmar/vecka 
0 0% Mer än 50 timmar/vecka 

 
6 har svarat av 28 (21%) 
Max antal val: 1 
 
Kommentar:  

 

10. Om du har lagt ner färre än 31 timmar, varför? 

1 har svarat av 28 (3%) 
 
Kommentar:  
 
-Har klarat examinationerna på kortare tid. 

 



11. I vilken utsträckning har arbetsbelastningen varit jämnt fördelad över de 
[antal] veckor som kursen pågick? 

 

antal fördelning alternativ 
0 0% Mycket liten utsträckning 
0 0% Ganska liten utsträckning 
5 83,3% Ganska stor utsträckning 
1 16,7% Mycket stor utsträckning 

 
6 har svarat av 28 (21%) 
Max antal val: 1 
 
Kommentar:  

 

12. I vilken utsträckning tycker du att examinationen har stämt överens med 
kursens mål? 

Kursen har examinerats genom [examinationsformer]. I vilken utsträckning tycker du att examinationen 
har stämt överens med kursens mål? 

 

antal fördelning alternativ 
0 0% Mycket liten utsträckning 
0 0% Ganska liten utsträckning 
2 33,3% Ganska stor utsträckning 
4 66,7% Mycket stor utsträckning 

 
6 har svarat av 28 (21%) 
Max antal val: 1 
 
Kommentar:  

 

13. Om du upplever att den inte har stämt överens med målen, varför? 



0 har svarat av 28 (0%) 
 
Kommentar:  

 

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

 

antal fördelning alternativ 
0 0% Mycket liten utsträckning 
0 0% Ganska liten utsträckning 
4 66,7% Ganska stor utsträckning 
2 33,3% Mycket stor utsträckning 

 
6 har svarat av 28 (21%) 
Max antal val: 1 
 
Kommentar:  

 

15. I vilken utsträckning upplever du att kursen har knutit an till forskning inom 
kursens ämnesområden? 

 

antal fördelning alternativ 
0 0% Mycket liten utsträckning 
1 16,7% Ganska liten utsträckning 
5 83,3% Ganska stor utsträckning 
0 0% Mycket stor utsträckning 

 
6 har svarat av 28 (21%) 
Max antal val: 1 
 
Kommentar:  



 

16. Har du fler synpunkter om hur vi kan vidareutveckla kursen? 

============================================== 

1 har svarat av 28 (3%) 
 
Kommentar:  
 
-Den sista föreläsningen "Forskning och trender inom visuell kommunikation" hade varit bra att ha i 
början av kursen. Det kändes som tänket och informationen i den föreläsningen var sånt man borde ha 
med sig från början och vid tillfället den låg hade man redan istället fått läsa mycket i litteraturen i och 
med att man jobbade med slutarbetet då. 
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