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Analys baserad på kursvärdering, inklusive de fritextsvar som lämnats. Har ytterligare underlag inhämtats på ett
annat sätt analyseras även detta här. Om kursen samläses mellan olika program bör eventuella effekter av detta
kommenteras.

Webbutvecklingen ÄR stor och därav blir det ett högt tempo för att hinna med... Det är dessutom ett ämne som ständigt
ändrar sig och väldigt få av studenterna har någon som helst vana av kod. Så även om vi inte "programmerar" en hemsida
blir det ofta en krock för designstudenter som inte har någon vana av kod-språk över huvud taget. Detta är väldigt svårt att
göra något åt så länge som webben ser ut som den gör. 

Dessutom finns det inga genvägar utan det är bara övning (på undervisat material) som ger resultat.

En viss möjlighet finns att använda sig av verktyg som tillåter mer layoutbaserad design, men än så länge är verktygen för
svaga och studenterna får en betydligt mindre förståelse för sammanhanget och hur HTML / CSS / JavaScript hänger ihop.

Underlaget i den här utvärderingen är dessutom ganska litet så det är svårt att dra några långtgående slutsatser. Att
kursresultat vid tenta / omtenta dessutom var bättre än normalt kan dock visa på att de förändringar som gjorts är i rätt
riktning. Det går dock inte att dra någon slutsats förrän samma resultat visar sig i efterkommande kurser...

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.

Fortsätta att förfina examinationen. Att ta bort tentamen som flera av studenterna vill är dock inte möjligt utan att vi gör en ny
kurs. 

En möjlig väg just nu är att jobba om den individuella uppgiften i webbproduktion till flera mindre obligatoriska uppgifter.

Fler exempel kan också vara till nytta.

1. Antal ffg-registrerade på kurs:
Förstagångsregistrering = den studerande registrerar sig för första gången på en kurs.


