
Kursrapport för WEBB13/WEBBDIST13: Utgångspunkter för webbplatsutveckling: bakgrund, 
vetenskaplighet och metodologiska perspektiv, H13, 7,5 hp (31KUW1, 31EUW1)  

Kursansvariga: Charlotte von Essen, Hanna Maurin Söderholm 
Antal registrerade studenter: 77 (personer med avbrott på kursen tas ej med). 
 
Kursens examinationer: 
Hemtentamen, 3.0 hp 
Projektarbete, 4.0 hp 
Projektreflektion, 0.5 hp 
 
På kursen ges endast betyget Godkänt respektive Underkänt.  
 
Godkända på hela kursen: 72 vilket innebär en genomströmning på 93%. 
 
Kursvärderingen genomfördes i elektronisk form via Pingpong och besvarades av 34 studenter (44%). 
 

Sammanfattning av studenternas kursvärdering 

Enkätsvaren visar att studenterna har upplevt kursen som mycket relevant (19 studenter) eller 

ganska relevant (8 studenter) i förhållande till hela utbildningens mål (fråga 1).   

Hälften (17 studenter) svarade att de hade uppnått kursens mål i ganska stor utsträckning medan 15 

studenter upplevde i mycket stor utsträckning (fråga 2). 

Nästan alla (33 studenter) uppgav att de varit närvarande/tagit del av föreläsningar, handledningar 

med mera i mycket stor utsträckning eller i ganska stor utsträckning (fråga 3). 

20 studenter upplevde att undervisningsformerna hade varit till hjälp för lärandet i ganska stor 

utsträckning (fråga 4).  

20 studenter ansåg att kurslitteraturen hade varit till hjälp för lärandet i ganska stor utsträckning 

(fråga 5).  

Lika många (20 studenter) hade lagt ner mellan 31-40 timmar per vecka på sina studier (fråga 6). 

En klar majoritet av studenterna (26 studenter) upplevde att arbetsbelastningen hade varit ganska 

jämnt fördelad över kursen och att de kom igång med arbetet fort (fråga 7). Vidare tyckte 

studenterna att examinationerna stämt överens med kursens mål i ganska stor utsträckning (14 

studenter) eller i mycket stor utsträckning (20 studenter, fråga 8). 

Kursen upplevs i ganska stor till stor utsträckning knyta an till relevanta yrkesområden och till 

forskning (fråga 9-10) 

Bland övriga synpunkter nämns att studenterna uppskattade projektarbetet, tyckte det var bra 

föreläsare och handledare, och att kursen gav en god inblick och introduktion till den akademiska 

världen, forskning och akademiskt skrivande. Dock riktas kritik mot att viss kurslitteratur upplevdes 

irrelevant och ovetenskaplig (Söderström resp. Marttala & Karlsson), och att kanske inte 

kursintroduktionen och programintroduktionen borde schemaläggas samma tid. 



 

Kommentarer från kursansvariga 

Inför nästa kurstillfälle kommer vi att: 

- satsa på mer interaktion mellan studenterna (i seminarieform).  

- ha separata Pingpongmoduler  

- stärka och tydliggöra kopplingen till relevant forskning (IA + användarcentrerad design) 

- vara tydligare med kurslitteraturens olika funktioner och syften (vad som är vetenskaplig 

resp. icke-vetenskapligt grundad litteratur, handböcker i webbutveckling, 

diskussionsunderlag etc.) 

Kursen är ur ett lärarperspektiv en mycket intensiv kurs, dels pga. ett stort antal studenter och under 

första veckorna många avhopp resp. sent antagna att hantera i relation till examinationer och 

gruppindelningar. Utöver att kursen ges för campus + distansgruppen samkörs vissa moment med 

BIBKAND och totalt sett involverar kursen ett stort antal lärare (15+) vilket ytterligare ökar det 

administrativa arbetet. 

 


