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Sammanställning av kursvärdering  

(blanketten används inte för lärarutbildningskurser) 

Sammanställning av vårterminens kurser ska vara under-
skriven, diarieförd och publicerad senast 15 september.  
För sommarkurser och höstterminens kurser gäller på 
motsvarande sätt 15 mars. 

   

Uppgifter om kurstillfället 
Kurskod 

ISGB16 
Kursnamn 

Multimedia för webben 
Poäng 

5 hp 

Termin 

VT13  
 

Antal registrerade 
39 

Typ av kurs 

  Campuskurs 
  Distanskurs 
  Annan 

Lärplattform 

  Ingen 
  It’s learning 
  Annan 

Anmälningskod 

KAU-21283  

Kursansvarig 

Katarina Groth 

Examinator 

Peter Bellström 

 

Uppgifter om kursvärderingen 
Datum 

20130620 

Antal svarande 

7 

Genomförande 

 På dator 

 På papper  

 Muntligt 

Sammanställningen gjord av 

Katarina Groth  

Kursens styrkor enligt studenterna 

Bra med övningar som inte var obligatoriska utan krav på inlämning. (4) 
Laborationerna var bra men kanske lite för enkla 

Kursens svagheter enligt studenterna 

Vad anser du varit mindre bra på kursen (saker som behöver revideras)? 
 
Det märktes att läraren var ny inom området och inte hade satt sig in i området tillräckligt för att 
med tillfredsställande resultat leda kursen. (7) 
 

Analys av kursvärderingens resultat 

Ny kurs där innehållet inte har satt sig ordentligt. Många skrev att de inte gått på handlednigarna. 
Orsakerna varierade, "tyckte inte det behövdes, kurslitteraturen räckte". Laborationerna var 
intressanta i SVG. Någon har funderat på när, hur teknikerna används inom webbutvecling och 
vill ha mer kunskap om det.   

Planerade åtgärder 

Granska innehållet från vt 2013. Diskutera kursens innehåll med utvecklare inom området. Vad 
behöver studenterna ha med sig? Vilken ny kunskap tror företagen är kommande. Ev kan vi 
inom kursens ramar möta detta bättre. 
Läraren ska vidareutveckla sig inom området.  

Genomförda åtgärder 

Möte med en företagsrepresentant planerad, eventuellt en gästföreläsning inom ämnet. Läraren 
uppdaterar sig inom området (HTML, CSS, Javascript och SVG) 

Hur har återkoppling till berörda studenter skett? 

Ingen hittills 

Fakulteten för humaniora 
och samhällsvetenskap 



2(2) 

Övrigt 

Laborationerna har uppfattats som positiva och framför allt SVG har studenterna uppskattat 
även om svårighetsgraden kan höjas en bit. Canvas-delen har någon av dem som svarat på 
kursvärderingen uppfattat som "rörig och svår". Någon annan har svarat att den "inte läst på om 
Canvas".  
Något mer om audio video vill studenterna ha med i kursen.  
Högre föreläsningsnivå är viktigt att studenterna får sig till del. 
 

 
 
 

…………………………………………………….. 
Underskrift av prefekt eller motsvarande 


