
Kursrapport för WEBBKAND13: Webbplatsutveckling: teori och metod 1, 7,5 hp H13 (31PTM1) 

Kursansvariga: Veronica Johansson, Hanna Maurin Söderholm 

Antal registrerade studenter: 28 

Godkända vid kursens slut på hela kursen: 6 

Godkända vid kursens slut på momentet ”Paperseminarium 1”: 22 

Godkända vid kursens slut på momentet ” Paperseminarium 2”: 18 

Godkända vid kursens slut på momentet ”Paper”: 6 

Kursvärderingen genomfördes i elektronisk form via Pingpong och besvarades av 7 av 28 registrerade 
studenter (25%). 

Alla studenter som besvarat kursvärderingen tyckte (med undantag för en person) att kursen var 
mycket relevant i förhållande till utbildningens mål. Däremot var variansen stor för hur väl de tyckte 
att de själva uppnått kursens mål (svarande var jämnt fördelade över alternativen ”Ganska liten 
utsträckning – Ganska stor utsträckning – Mycket stor utsträckning”). 

Majoriteten har tagit del av undervisningsmaterialet (föreläsningar, handledningsseminarier och 
chatthandledningar) i ganska stor till stor utsträckning, och upplever överlag att 
undervisningsformerna varit till hjälp i lärandet, i synnerhet seminarierna. Kurslitteraturen upplevdes 
som användbar och till stor hjälp, men mycket tung och svårtillgänglig. Mer exempel på 
vetenskapliga rapporter efterfrågas. 

De flesta av de svarande har lagt ner 21-30 resp. mer än 30 timmar på kursen, det nämns att detta 
ffa var till att läsa kurslitteraturen, och upplever att arbetsbelastningen varit ganska jämnt fördelad. 
Vidare tycker de att examinationerna i stor ganska stor till mycket stor utsträckning stämt överens 
med kursens mål.  

Kursen upplevs i varierande grad knyta an till relevanta yrkesområden och i mycket stor utsträckning 
till forskning inom ämnesområdet. 

Bland övriga synpunkter nämns att studenterna uppskattade kursen överlag men samtidigt upplevde 
den abstrakt och svår att tillämpa och knyta an till praktiskt. Mer exempel på praktiska exempel, 
vetenskapliga rapporter och artiklar hade varit till hjälp. Föreläsningarna var mycket uppskattade, 
likaså handledningarna. 

Kursansvariga konstaterar att trots inledande frustration över det komplexa kursinnehållet har 
studentengagemanget under kursen varit högt och att de som genomfört hela kursen (majoriteten 
har gjort detta efter en komplettering av papret) visar på en tydlig mognad när det gäller att 
formulera och ta sig an en vetenskaplig uppgift. Inför kommande kurstillfällen kommer kursansvariga 
att utveckla och explicitgöra de praktiska kopplingarna, introducera vetenskapliga rapporter och 
texter som genre på ett tidigt stadium på kursen, samt revidera litteraturlistan.  I framtiden kommer 
också delar av litteraturen att redan ha introducerats och använts tidigare under programmet och då 
förhoppningsvis inte te sig lika svårtillgänglig. 


