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skriven, diarieförd och publicerad senast 15 september.  
För sommarkurser och höstterminens kurser gäller på 
motsvarande sätt 15 mars. 

   

Uppgifter om kurstillfället 
Kurskod 

ISGB02/ISGB24 
Kursnamn 

Webbutveckling/Webbutvecklingsprojekt (delkurs 
Webbutveckling) 

Poäng 

7,5 hp 

Termin 

HT13  
 

Antal registrerade 
25/26 

Typ av kurs 

  Campuskurs 
  Distanskurs 
  Annan 

Lärplattform 

  Ingen 
  It’s learning 
  Annan 

Anmälningskod 

21271/22838  

Kursansvarig 

Peter Bellström 

Examinator 

Lennart Molin / Peter Bellström 

 

Uppgifter om kursvärderingen 
Datum 

2013 

Antal svarande 

11/5 

Genomförande 

 På dator 

 På papper  

 Muntligt 

Sammanställningen gjord av 

Peter Bellström  

Kursens styrkor enligt studenterna 

För ISGB02 framgick främst filmerna (5), föreläsningarna (2) och laborationerna (2) som 
kursens styrkor. Därtill nämndes också räknesstugorna, upplägget som helhet och snabb 
återkoppling på frågor. 
 
För ISGB24 framgick främst att koppla samman olika delar till en helhet och att använda sig att 
tidigare införskaffade kunskaper (2) som kursens styrkor. Därtill nämndes laborationen, 
räknestugorna och filmerna. 

Kursens svagheter enligt studenterna 

För ISGB02 framgick främst laboration 3 (för omfattande /svår/för mycket att göra = 4, 
specifikationen = 3) som kursens svaghet. Därtill nämndes också att skriva kod på tavlan 
(räknestugorna), allt för styrd laboration (HTML och CSS), salstenta med kod, för många 
programspråk på en kurs och att det saknades information på slides för laborationerna och 
tentan. 
  
För ISGB24 framgick främst laboration 2 (för stor - dela upp i 2-3 laborationer,  för stor och 
krävande - jämnare fördelning av hp mellan laboration och tentamen och inför milstolpar) som 
kursens svaghet. Därtill nämndes också att kursen var svår, laborationsspecifikationen  och 
likheter med ISGB11 Systemimplementeringsteknik. 

Analys av kursvärderingens resultat 

ISGB02 
På kårens frågor om kursens kvalitet och arbetsbelastning svarade 72,7% hög, 18,2% godtagbar 
och 9,1% mycket låg på kvalitet och 45,5% mycket hög, 45,5% hög och 9,1% godtagbar på 

Fakulteten för humaniora 
och samhällsvetenskap 
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arbetsbelastning. 
  
ISGB24 
På kårens frågor om kursens kvalitet och arbetsbelastning svarade 20% mycket hög, 60% hög 
och 20% godtagbar på kvalitet och 60% mycket hög respektive 40% hög på arbetsbelastning. 
 
För både ISGB02 och ISGB24 framträder det att kursen håller hög kvalitet vilket är bra. Något 
som är mindre bra är att det också framträder att arbetsbelastningen är hög och några studenter 
anser att den till och med är mycket hög. Det enda som har gått att utläsa från kursvärderingen 
som skulle kunna påverka arbetsbelastningen är laborationerna. Dessa kommer därför att inför 
hösten 2014 att ses över och om möjligt minska i omfång. En tänkbar lösning skulle kunna vara 
att införa vissa delar som obligatoriska medan andra är valfria förbättringar av 
webbapplikationen. Avslutningsvis skall det också påpekas att endast 11 av 25 studenter har 
svarat på kursvärdeingen för ISGB02 och siffran för ISGB25 är 5 av 26.  

Planerade åtgärder 

ISGB02 & ISGB24 
Se över laborationsspecifikationerna och kurslitteraturen. 

Genomförda åtgärder 

ISGB02 
Reviderad laboration (filhanteringen är borttagen och justeringar av upplägg), ny kurslitteratur 
och ny föreläsare/handledare för HTML/CSS/JavaScript (del 1). 
ISGB24 
Det är första gången ISGB24 ges (ersätter ISGB14). Jämfört med ISGB14 är laboration 1 en helt 
ny del och laboration 2 är reviderad. Ny kurslitteratur för laboration 1 är också av naturliga skäl 
införd. 

Hur har återkoppling till berörda studenter skett? 

Sammanställningen kommer att läggas ut på kurstorget och på its. Därtill kommer 
sammanställningen också att tas upp i programrådet. 

Övrigt 

Det skall påpekas att det är andra delen av kursen, den del som berör server-side utveckling med 
PHP, som samläses. 
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