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Uppgifter om kurstillfället 
Kurskod 

ISGB15 
Kursnamn 

JavaScript för webbutveckling 
Poäng 

5 hp 

Termin 

VT15  
 

Antal registrerade 
42 

Typ av kurs 

  Campuskurs 
  Distanskurs 
  Annan 

Lärplattform 

  Ingen 
  It’s learning 
  Annan 

Anmälningskod 

23551  

Kursansvarig 

Peter Bellström 

Examinator 

Peter Bellström 

 

Uppgifter om kursvärderingen 
Datum 

20150428-
20150506 

Antal svarande 

14 

Genomförande 

 På dator 

 På papper  

 Muntligt 

Sammanställningen gjord av 

Peter Bellström  

Kursens styrkor enligt studenterna 

På frågan om vad studenterna ansåg varit bra på kursen framgick främst 
Laborationerna/laborationstillfällena/laborationsspecifikationerna (7) som kursen styrka. Därtill 
framgick föreläsningarna (5), räknestugorna (3), många lärarledda timmar (2) samt läraren (2) 
som styrkor. 

Kursens svagheter enligt studenterna 

På frågan om vad studenterna ansåg varit mindre bra framgick främst laborationerna, 
studenterna vill ha fler labbar, lika B11, enkla och enformiga, röriga, inlämningstiderna för 
labbarna, handledningen på labbarna (6) som kursens svaghet. Därtill framfördes att det är 
förvirrande och lätt att blanda ihop JavaScript (B15) med PHP (B11) då dessa programspråk 
läses samtidigt (2). 

Analys av kursvärderingens resultat 

På kårens frågor om kursens kvalitet svarade 21,4% (3st) mycket hög, 57,1% (8st) hög kvalitet, 
14,3% (2st)  godtagbar och 7,1% (1st) låg och på frågan om kursens arbetsbelastning svarade 
35,7% (5st) hög, 50% (7st) godtagbar, 7,1% (1st) låg samt 7,1% (1st) mycket låg. 
 
I det stora hela verkar studenterna vara mer än nöjda med kursens kvalitet (endast 1 av 14 svarde 
låg kvalitet vilket skall jämföras med att 3 svarade mycket hög och 8 hög kvalitet) och att 
arbetsbelastning är godtagbar (5 svarde dock hög och 1 låg samt 1 mycket låg).  
 
Studenterna verkar också nöjda med kursen som helhet vilket framträder under styrkor.  
Det som framträder som kursens svaghet är olika vinklingar på laborationerna varför dessa än en 
gång behöver ses över. 

Planerade åtgärder 

Fakulteten för humaniora 
och samhällsvetenskap 
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Se över laborationsspecifikationerna och gör respektive laboration till en del i ett större projekt 
där det också finns utrymmer för mer avancerade och större lösningar där också delar kan vara 
obligatoriska och andra frivilliga. Denna lösning kan möjligtvis göra att arbetsbördan sänks något 
(5 svarade hög) och kan höjas (1 varade låg och 1 mycket låg) för de som vill göra den frivilliga 
och mer utmanande delen.  

Genomförda åtgärder 

Laborationsspecifikationerna har fått en översyn och färgkodats (olika färger på B16 och B11). 

Hur har återkoppling till berörda studenter skett? 

Kursvärderingen kommer att finnas tillgänlig på its, under kurser och diskuteras i programrådet 

Övrigt 

Det skall påpekas att det endast var 33% av de som var registrerade på kursen som besvarade 
kursvärderingen. Kursvärderingen genomfördes på its och ett anslag med två följande 
påminnelser anslogs på its. 
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