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Deltagare	i	utvärderingen 

Föreliggande kursutvärdering/kursrapport bygger på studenternas svar i värderingsenkät samt 
medverkande lärares och kursansvarigas erfarenheter och bedömningar. Deltagandet i 
värderingsenkäten från distansstudenternas sida var visserligen betydligt bättre än motsvarande 
för campusstudenterna – 7 av 26 registrerade – men en fjärdedel av kursdeltagarna är ändå 
relativt lågt och svaren bör således betraktas med försiktighet och ej som representativa för 
kursens deltagare som helhet. Liksom för campusgruppen kan vi möjligen ändå tillåta oss att 
lägga viss vikt vid enkätens resultat då vi trots allt kan se att svaren som gavs i denna enkät 
stämmer överens med svar från tidigare kursenkäter med högre deltagande. 

Sammanfattning	studenters	och	lärares	kursvärdering 

Studenternas kursvärdering 

Överlag uttrycker studenterna att kursen är relevant och svarar väl mot utbildningens mål (86 % 
valde något av de högsta alternativen ”mycket relevant” respektiv ”ganska relevant”), men en 
student har också svarat ”ganska irrelevant”. 71 % av enkätens deltagare anser sig även ha 
uppnått kursens lärandemål i ”mycket hög” eller ”hög utsträckning”, men två deltagare har också 
svarat ”ganska liten utsträckning”. Kurslitteraturen bedöms övervägande positivt (86 % svarar att 
den varit till hjälp i ”ganska stor utsträckning” medan en student (14 %) svarar ”ganska liten 
usträckning”. Undervisningsformerna är det som får mest kritik, då en liten majoritet (57 % eller 
4 studenter) svarar att dessa varit till hjälp för lärandet i ”ganska liten utsträckning” medan 43 % 
(3 studenter) svarar ”ganska stor utsträckning”. Vad gäller anknytningen till forskning inom 
kursens ämnesområden svarar en större andel än i campusgruppen (57 %) att anknytningen varit 
ganska liten, medan distansstudenterna av okänd anledning ställer sig mer positiva till den 
upplevda arbetsfördelningen under kursen gång (71 % svarar att den varit jämnt fördelad i ganska 
eller mycket stor utsträckning och 29 % att den varit det i ganska liten utsträckning). 

Förklaringar till de omdömen som lämnats i den kvantitativa enkäten och som redovisats ovan – 
och som visar en större andel negativa omdömen jämfört med campusgruppen – kan kanske till 
viss del förklaras med att distansgruppens enkätdeltagare också har uppgett att de lagt 
förvånansvärt få timmar per vecka på arbete med denna kurs (3 av 7 säger sig ha jobbat mellan 
31-40 h/vecka, 2 stycken har jobbat ca 21-30 h/vecka, och ytterligare 2 stycken under 20 
h/vecka). Till viss del kan ytterligare förklaringar till både upplevelse av kursen och den relativt 
låga arbetsinsatsen utläsas ur några av de kvalitativa, egna förklaringar och tillägg som en del av 
enkätdeltagarna lämnade. Vi läser där att någon säger att föreläsningar var väldigt bra men någon 



annan säger också att den hade velat ha fler föreläsningar och att pdf:erna kunde varit bättre 
kopplade till föreläsningarna. Flera av dem förklarar där också att de haft väldigt mycket att göra 
(arbete vid sidan av studierna, småbarn och liknande) som tagit tid från studierna, samt att 
kursens placering sist på terminen (vilket inbegriper ett uppehåll över jul och nyår) varit 
problematiskt.  

Kursansvariga och lärares erfarenheter och bedömningar 

Vi lärare är medvetna om att kursens placering i höstterminens sista period är olycklig och inte 
passar denna kurs och dess arbetsupplägg – det påverkar möjligheten till en jämn 
arbetsfördelning under kursens gång negativt, och det är svårt för studenterna att bedriva 
grupparbete över jul och nyår. På basis av studenternas enkätsvar kan vi nog också se att just 
denna placering på terminen kan ha drabbat distansstudenterna hårdare än campusstudenterna. 
Kursens placering på terminen är dock en situation som inte vi som kursansvariga har kunnat 
påverka denna gång. På det stora hela är vi därutöver nöjda med både kursens upplägg, 
genomförande och resultat från såväl lärares som studenters sida. Kursen har under åren arbetats 
om i flera omgångar men har nu nått en form som vi upplever fungerar mycket väl. Det verkar 
dock ändå som att det finns ett visst missnöje och en del upplevda problem bland 
distansstudenterna som inte återspeglas hos campusstudenterna. Vi ser även på resultat och 
genomströmning att det är beaktningsvärda skillnader mellan grupperna med såväl fler godkända 
på kursen som helhet som betydligt fler med betyget VG i campusgruppen jämfört med 
distansgruppen. Det är således angeläget att se över vad vi ytterligare kan göra för att underlätta 
och bättre nå fram även till de studenter som arbetar på distans. 

Förslag	till	vidareutveckling	av	kursen 

Inför nästa omgång av kursen har vi fått möjlighet att förlägga den till en tidigare period under 
hösten vilket bör underlätta planering och genomförande och därmed också inverka positivt på 
studenternas arbetsfördelning under kursens gång. Det är även möjligt att fundera kring någon 
liten justering i tid vad gäller relationen mellan inledande grupparbete och därpå följande start av 
individuellt fördjupningsarbete för att eventuellt ytterligare jämna ut arbetet under kursens gång.  

Stående ambitioner och ansträngningar avseende den löpande kursutvecklingen fortsätter att 
handla, bland annat, om följande punkter:  

• att undersöka möjligheter att dela upp nuvarande föreläsningar i flera mindre delar för att 
servera det jämförelsevis abstrakta och möjligen för koncentrerade innehållet i mer 
lättsmälta portioner (kan möjligen underlätta för och bättre svara mot distansstudenternas 
arbetssätt, önskemål och praktiska förutsättningar), 

• att undersöka möjligheter att såväl tydliggöra som utveckla forskningsanknytningen,  
• att se till att vid kursintroduktionen tydligt förklara hur kursen ger redskap för 

studenternas egna fortsatta kunskapsutveckling vad gäller identifikation, uppföljning och 
analys av juridiska problemområden av relevans för webbredaktörens yrkesroll, för att 
understryka att det inte  är studenternas val av en enskild, specifik webbplats för analys och 
examination i grupparbete och individuell fördjupning som är avgörande för 
betygsmöjligheter och tillägnad kunskap, samt 



• att arbeta för mer input, feedback och värderingar från studenterna om kursen och dess 
delar – såväl formellt som informellt, kontinuerligt under kursen och vid dess slutförande, 
och med både formativa och summativa ambitioner. 

Sammanfattning	examinationsresultat	vid	kursslut 
Kursen examinerades i tre moment: 

1. Webbplatsanalys, grupparbete (2 hp) 
2. Webbplatsanalys, individuell fördjupning (4 hp) 
3. Litteraturseminarium (1,5 hp) 
 

25 studenter var registrerade på kursen vid kursstart. Vid kursens slut var 13 personer Godkända 
på kursen som helhet (11 G och 2 VG). 

Efter ytterligare två tillfällen till omtentamen (vid slutet av vårterminen 2015) var totalt 17 
personer Godkända på kursen som helhet (14 G respektive 3 VG). Fem personer var fortfarande 
utan slutbetyg, varav 3 helt saknade resultat.  


