
Kursrapport för: 

WEBBDIST13: Formgivning och layout, 7,5 hp V14 (31EFO1) 

Kursansvarigas namn: 

Jan Buse & Daniel Birgersson 

Antal registrerade studenter: 37 st. 

Antal godkända studenter på hela kursen  vid kursens slut:  26 st. 

Antal godkända studenter på lab 1 vid kursens slut: 29 st. 

Antal godkända studenter på lab 2 vid kursens slut: 28 st. 

Antal godkända studenter på projektarbetetet vid kursens slut:  26 st.  

Kursvärderingen till studenterna var i form av en digital enkät och antalet svaranden var:  9 st. 
(25 %). 

 

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.  

Kurslitteraturen Visual Research fick kritik, bl a ansågs den vara svårläst p g a av att den 
upplevs vara ”överdesignad”. Ett intressant omdöme, inte minst med tanke på att författarna 
till boken i fråga skall vara experter på visuell kommunikation. Ansvariga skall till nästa 
omgång av kursen bestämma om boken kan plockas bort och kanske ersättas av någon annan 
litteratur.  

 

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.  

 

 

 
 
Enkätresultat 

 

Enkät: Kursvärdering Formgivning och layout 
Status: öppen 
Datum: 2014-05-15 14:23:39 

Grupp: Deltagare (WEBBDIST13: Formgivning och layout, 
7,5 hp V14 (31EFO1)) 

Besvarad av: 9(36) (25%) 

 

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 
0 0% Ganska irrelevant 
1 11,1% Ganska relevant 
8 88,9% Mycket relevant 

 
9 har svarat av 36 (25%) 
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 
5 55,6% Ganska stor utsträckning 
4 44,4% Mycket stor utsträckning 

 
9 har svarat av 36 (25%) 
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 11,1% Ganska liten utsträckning 
3 33,3% Ganska stor utsträckning 
5 55,6% Mycket stor utsträckning 

 
9 har svarat av 36 (25%) 
Max antal val: 1 



 
Kommentar:  

 

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

1 har svarat av 36 (2%) 
 
Kommentar:  
 
-Jag arbetare heltid och får därför ta ikapp mig på vissa schemalagda moment. På den här kursen 
lyckades jag dock närvara på seminariet och det var riktigt roligt! 

 

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 
5 55,6% Ganska stor utsträckning 
4 44,4% Mycket stor utsträckning 

 
9 har svarat av 36 (25%) 
Max antal val: 1 
 
Kommentar:  
 
-Föreläsningar är alltid bra. Bra föreläsningsunderlag i form av pdf eller ppt. Dock önskvärt med mp4 
eller liknande format för att kunna lyssna/se föreläsningar utan uppkoppling. 
-Ljudet hos vissa föreläsare är inte bra. Att framtidens föreläsningar ska läggas som mp3/mp4 är också 
viktigt så att man inte behöver vara online.  

 

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

0 har svarat av 36 (0%) 
 
Kommentar:  

 

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



 

antal fördelning alternativ 
0 0% Mycket liten utsträckning 
0 0% Ganska liten utsträckning 
7 77,8% Ganska stor utsträckning 
2 22,2% Mycket stor utsträckning 

 
9 har svarat av 36 (25%) 
Max antal val: 1 
 
Kommentar:  
 
-Speciellt boken om typografi var oerhört intressant att läsa! 
-Visual research... Why?? Den är ju helt omöjlig att läsa? Övrig litteratur ok! Men snälla, låt oss slippa 
visal research... 
-Den bästa boken var Effektiv Visuell kommunikation som jag fick mycket hjälp av. De andra böckerna 
var okej, Grafisk Kokbok kändes dock onödig då man redan fick mycket info från föreläsningarna och en 
del information var gammal och gäller inte längre. Visual Research var den sämsta boken, svårläst, med 
det menar jag både texten och till utseendet. 
-Hellmarks är ju helt klart den bästa boken vi har haft i programet än så länge. Effektiv visuell 
kommunikation är också gryn.. Design Studies var också bra, man det var något svårt att direkt koppla 
den till de uppgifter vi hade. 

 

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

3 har svarat av 36 (8%) 
 
Kommentar:  
 
-Visual research pga orsaker redan nämnda. Kan någon lära sig något av den boken?  
-Den svenska litteraturen har varit lätt att ta till sig och mycket bra. Den amerikanska har varit väldigt 
svår att ta till sig, dels pga det (ironiskt nog) märkliga utseendet på uppslagen. Svårlästa, och därmed 
faller tyvärr en hel del information bort. 
- Visual research borde slopas helt. Den är så pass överdesignad så det är svårt att överhuvudtaget ta till 
sig informationen i dem. Den är också stor och otymplyplig att läsa.  

 

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 
5 55,6% Mellan 21 och 30 timmar/vecka 
3 33,3% Mellan 31 och 40 timmar/vecka 
0 0% Mellan 41 och 50 timmar/vecka 
1 11,1% Mer än 50 timmar/vecka 

 
9 har svarat av 36 (25%) 
Max antal val: 1 
 
Kommentar:  

 

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

5 har svarat av 36 (13%) 
 
Kommentar:  
 
-Jag arbetar heltid och hinner tyvärr inte lägga ner mer tid, dock hade jag gärna gjort det eftersom jag 
tycker ämnet är oerhört roligt. 
-Kände inte att det behövdes 
-Studieteknik... Pga att jag inte har mer tid till förfogande men ändå vill klara kursen gäller det att vara 
strukturerad och effektiv. 
-Tidigare kunskaper plus arbete vid sidan om för att få mat på bordet.  
-Jag hade lätt att fatta uppgifterna, jag hade också ett bra system när jag studerade vilket gjorde att det 
gick fort. InDesign var lätt att lära sig. Kursen tillhör det område som jag redan har fallenhet för och 
därför var den ganska lätt.  

 

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

 

antal fördelning alternativ 
1 11,1% Mycket liten utsträckning 



4 44,4% Ganska liten utsträckning 
4 44,4% Ganska stor utsträckning 
0 0% Mycket stor utsträckning 

 
9 har svarat av 36 (25%) 
Max antal val: 1 
 
Kommentar:  
 
-De mindre övningarna hade nog kunnat förläggas lite tidigare i förhållande till den stora 
projektuppgiften. 
-Kändes som en vecka per arbete vilket är okej för mindre arbeten men inte för den sista uppgiften, som 
var enorm i jämförelse. Tog mig en vecka att förstå och genomföra första uppgiften och fick sedan sno 
ihop uppgift nummer två på tre dagar för att hinna med den sista uppgiften som för min del skulle 
presenteras redan andra dagen efter deadline. 
-Önskvärt att inte ha första examinationen efter endast en vecka. Förslagsvis ha två uppgifter på första 
examinationen efter 2 veckor - då har man hunnit komma in ordentligt i materialet. Och det blir inte 
samma stora tyngd på den sista examinationen, som nu kändes rätt tung. Dock mycket roliga 
examinationer! 
-Belastningen ökade avsevärt under projektarbetet vilket antagligen berodde på dålig planering och 
framförhållning från min sida.  

 

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 22,2% Ganska stor utsträckning 
7 77,8% Mycket stor utsträckning 

 
9 har svarat av 36 (25%) 
Max antal val: 1 
 
Kommentar:  

 

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

0 har svarat av 36 (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 
2 22,2% Ganska stor utsträckning 
7 77,8% Mycket stor utsträckning 

 
9 har svarat av 36 (25%) 
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 11,1% Ganska liten utsträckning 
5 55,6% Ganska stor utsträckning 
3 33,3% Mycket stor utsträckning 

 
9 har svarat av 36 (25%) 
Max antal val: 1 
 
Kommentar:  
 
-Nog har det gjort det. Men man kanske hade önskat lite mer.  

 



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

 
Kommentar:  
 
-Bra kurs, man lärde sig mycket men den var stressig i och med uppgifterna. När jag först läste om 
seminariet stod det att vi skulle ha ett skriftligt seminarium, senare hade det ändrats till ett muntligt, en 
förändring som hade varit bra att informera om. Seminariet hade dessutom behövt en tydligare och 
bättre beskrivning om vad som skulle sägas i presentationen, det var för mig något otydlig och 
uppenbarligen hade jag inte fattat helt rätt när läraren sedan sa något helt annat på själva seminariet. 
-Annan kurslitteratur. Som nämnt ovan, de svenska böckerna var mkt bra; de amerikanska var svåra att 
ta till sig... 
Fler mp4-föreläsningar. 
jobba på att det är bra ljud på föreläsningarna. Rasp och liknande är mycket störande. 
I övrigt var detta en mycket rolig kurs! (Och välstrukturerad!) 
-Stora hela så har kursen varit mycket rolig med roliga övningar och uppgifter. 
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