
 

Kursrapport för WEBBDIST14: Sociala medier, distans, 7,5 hp, H14 
(31ESM1) 
 
Kursansvariga var David Gunnarsson Lorentzen & Charlotte von Essen 
 
Övriga medverkande lärare: 
Jan Buse 
Emma Forsgren 
Helena Francke 
Claes Lennartsson 
Osama Mansour 
Ty Nilsson 
Jan Nolin 
Yoshiko Nordeborg 
Nasrine Olsson 
 
Extern föreläsare (inspelad föreläsning): 
Vendela Röhlander, kommunikatör 
 
Extern intervjuperson (inspelad intervju): 
Simone Schuurer, Social Media Manager 
 
Studenterna fick möjlighet att utvärdera kursen genom att fylla i en enkät via Pingpong. 
Enkätfrågorna, 16 till antalet, behandlade kursmål, närvaro och undervisningsformer, 
examinationsformer, kurslitteratur, arbetsbelastning, kursens anknytning till profession 
respektive forskning samt övriga synpunkter.  
 
Datum för kursrapportens sammanställande: 2015-05-29 
Antal registrerade studenter på kursen: 73 
Antal studenter med slutbetyg: 50 
vilket betyder en genomströmning på 68%. 
 
Enkäten är besvarad av: 16 studenter (22%) 
 
Kursens examinationer 
 
Examination 1: Hemtentamen, (1,5hp)  
Hemtentamen examinerar kursmålet: redogöra för centrala teorier och begrepp rörande 
social interaktion och virtuella gemenskaper. Studenten ska besvara två frågor ca 1 A4-sida 
vardera med hjälp av kurslitteraturen. 
  
Examination 2: Forumanalys (3hp) 
Forumanalys-uppgiften examinerar följande eller delar av följande kursmål: tillämpa och 
använda sociala medier som verktyg för olika syften och i olika kontexter, och syntetisera 
och redogöra för centrala teorier och begrepp rörande social interaktion och virtuella 
gemenskaper samt tillämpa dessa resonemang på existerande webbkontexter och 
webbplatser. I examinationsuppgiften ska studenten planera och utforma ett reseförslag med 
hjälp av användargenererat innehåll i sociala medier. Uppgiften består av momenten 
informationssökning, analys och reflektion.  
 
Examination 3: Sociala medier-strategi (3 hp) 
Sociala medier-strategin examinerar följande eller delar av följande kursmål: redogöra för 
och diskutera användning av sociala medier och diskutera trender för sociala mediers 



utveckling och tillämpa och använda sociala medier som verktyg för olika syften och i olika 
kontexter. Studenten ska utarbeta en sociala medier-strategi för en kommunikationskampanj 
i en existerande verksamhet som kan vara kommersiell eller ickekommersiell, privat eller 
offentlig. Redovisningen ska innehålla både ett förslag på en strategi och en analys av det 
egna förslaget.  
 
 
Frivilliga handledningar och diskussionstillfällen 
Under kursens gång erbjöds studenterna 4 chattillfällen, 1 frågestund inför inlämning av de 
två större examinationsuppgifterna samt 1 litteraturseminarium. 
 
Kursen som helhet kan ge betyget VG, G och U. För att uppnå betyget VG för hela kursen 
krävs minst betyget G på hemtentamen, VG på Forumanalysen samt VG på Sociala medier-
strategin.  
 
Betyg vid tidpunkt för sammanställning av kursrapporten: 
28 studenter hade fått betyget G och 22 studenter hade fått betyget VG på hela kursen. 
 

Sammanfattning av studenternas kursvärdering 
 
Kursmål 
 
Efter genomgången kurs ska studenten kunna: 

 redogöra för och diskutera användning av sociala medier och diskutera trender för 
sociala mediers utveckling 

 tillämpa och använda sociala medier som verktyg för olika syften och i olika kontexter 

 syntetisera och redogöra för centrala teorier och begrepp rörande social interaktion 
och virtuella gemenskaper samt 

 tillämpa dessa resonemang på existerande webbkontexter och webbplatser 
 
På frågan hur relevant sociala medier-kursen är i förhållande till webbredaktörutbildningens 
mål (fråga 1) svarar 10 studenter (62,5%) ”mycket relevant”, 2 studenter (12,5%) ”ganska 
relevant”, 3 studenter (18,8%) ”ganska irrelevant” och 1 student (6,3%) ”mycket irrelevant”. 
 
Studenterna har kommenterat så här:  
- Sociala medier har växt enorm och det räcker inte bara med kommunikationsteori längre, 
man måste ha kommunikationsteori specifikt för sociala medier, vilket denna kurs är :) 
- Bra! Det är ju mycket troligt att flera av oss kommer att arbeta med sociala medier efter 
examen. 
- Uppgifterna var väldigt matnyttiga och relevanta till kursens mål 
 
På frågan i vilken utsträckning studenten upplever sig ha uppnått kursens mål (fråga 2) 
svarar 5 studenter (31,3%) ”i mycket stor utsträckning”, 10 studenter (62,5%) ”i ganska stor 
utsträckning” och 1 student (6,3%) ”i ganska liten utsträckning”. 
 
Studenterna har kommenterat så här 
- Jag känner mig väl införstådd med sociala medier och har upptäckt en ny värld av 
möjligheter 
- JAg hade velat få ta del av lite mer strategier.  
- Men det hängde på mig. Jag hade velat lägga ner ännu mer tid, men det gick helt enkelt 
inte denna månad. Men ett stort plus på all intressant extramaterial förutom föreläsningarna! 
 
 
 



Närvaro och undervisningsformer 
 
Undervisningen har bedrivits i form av inspelade föreläsningar i ljud- och textformat samt 
schemalagd handledning och frågetillfällen i diskussionsforum. På frågan i vilken 
utsträckning studenten har varit närvarande vid schemalagda moment (fråga 3) svarar 4 
studenter (25%) i ”mycket stor utsträckning”, 11 studenter (68,8%) i ”ganska stor 
utsträckning” och 1 student (6,3%) i ”ganska liten utsträckning”. 
 
En student har kommenterat: 
-Men jag har kollat på föreläsningarna i efterhand, och varit delaktig i diskussionerna.  
 
En student utnyttjade möjligheten att ytterligare kommentera närvaron (fråga 4): 
-Jag arbetar oftast på dagtid, så det har helt enkelt inte passat. Däremot har det gått fint att 
ta till sig all information i efterhand.  
 
På frågan i vilken utsträckning undervisningsformerna har varit till hjälp för det egna lärandet 
(fråga 5) svarade 5 studenter (31,3%) i ”mycket stor utsträckning”, 10 studenter (62,5%) i 
”ganska stor utsträckning” och 1 student (6,3%) i ganska liten utsträckning. 
 
Möjligheten att lämna ytterligare kommentarer (fråga 6) har inte utnyttjats. 
 
 
Examinationsformer 
 
Kursen har examinerats genom en hemtentamen, en forumanalys samt en sociala medier-

strategi. På frågan i vilken utsträckning kursens examinationer har stämt överens med 

kursens mål (fråga 12) svarar 8 studenter (50%) i ”mycket stor utsträckning” och 8 studenter 

(50%) i ”ganska stor utsträckning”. 

Följande kommentarer har lämnats: 

-Tummarna upp för tentorna. Roliga uppgifter, speicellt de två senare.  

-Den enda kommentaren på examinationerna är att det är många lärare som rättar olika. Och 

ibland lämnas otydliga kommentarer. Hade helst velat ha examinationer där man är anonym 

som student. Detta för att inte känna sig felaktig bedömd pga dålig personkemi med en viss 

lärare. 

En student har även kommenterat examinationerna i den följande frisvarsfrågan (fråga 13): 

Kommentar:  

 

-Jag tycker att strategiarbetet har varit mycket väl överensstämmande med målen. 

Forumanalysen har däremot på grund av dess innehåll och struktur egentligen gjort en del 

avsteg från "riktig" användning av sociala medier. Här har (åtminstone enligt 

uppgiftsbegskrivningen) huvudfokus inte legat på aktivt deltagande i sociala medier – utan 

istället på en mer passiv konsumtion av redan befintligt innehåll. 

 
 
Kurslitteratur 
 



9 studenter (56,3%) uppger att kurslitteraturen har varit till hjälp för lärandet (fråga 7) i 
”mycket stor utsträckning” medan 6 studenter (37,5%) tycker att kurslitteraturen har varit till 
hjälp i ”ganska stor utsträckning” och 1 student (6,3%) i ”mycket liten utsträckning”.  
Följande kommentarer har lämnats: 

-Jag anser att vi kunde ha haft någon mer nutida litteratur.  
-En del av materialet kändes lite upprepande och basic, speciellt om man är en van socaial 
medier användare. 
 

Dessutom har några studenter valt att lämna ytterligare kommentarer i den följande 

frisvarsfrågan (fråga 8): 

-Se ovan. 

-Kurslitteraturen tycker jag har varit för gammal. Sociala medier är ett ämne som är 

dagsaktuellt - det som funkade igår kanske inte fungerar imorgon. Därför tycker jag att det i 

större utsträckning borde ha varit aktuellare litteratur i kursen, och mer aktuell forskning på 

området. Det är svårt att respektera en bok om sociala medier där de går igenom principer 

för hur man ska agera, som är 4 år gammal. Jag tror att ämnet kräver att man tittar på det 

med pinfärska ögon och analyserar sociala medie-kampanjer som lyckats och misslyckats, 

och anledningarna varför. 

 

Arbetsbelastning 
 
På frågan ungefär hur många timmar i veckan studenterna har lagt ner på studierna (fråga 9) 
svarar 3 studenter (18,8%) ”mellan 41 och 50 timmar”, 12 studenter (75%) mellan 31 och 40 
timmar och 1 student (6,3%)”mellan 21 och 30 timmar”. 
 
Inga kommentarer har lämnats. 

På frågan i vilken utsträckning arbetsbelastningen har varit jämnt fördelad över kursen (fråga 

11) svarar 4 studenter (25%) i ”mycket stor utsträckning” och 12 studenter i ”ganska stor 

utsträckning”. 

Studenterna har kommenterat detta så här: 

-Bra upplagd kurs där samtliga moment låg bra i schemat. Det har funnits gott om tid att 

hinna läsa kurslitteraturen och skriva uppgifterna. Positivt att lämna in första uppgiften innan 

jul och de två senare uppgifterna efter jul. Gavs stor möjlighet att planera sitt eget arbete. 

 
 
Anknytning till profession respektive forskning 
 
På frågan i vilken utsträckning kursen upplevs anknyta till professionen (fråga 14) svarar 8 
studenter (50%) i ”mycket stor utsträckning” och 8 studenter (50%) i ”ganska stor 
utsträckning”. 
 
En student har kommenterat: 
-Jag tycker som jag skrivit ovan att det hade varit intressant att ta del av mer praktisk 
kunskap till hur man jobbar strategisk med sociala medier. 
 



 
På frågan i vilken utsträckning kursen upplevs anknyta till forskning (fråga 15) svarar 5 
studenter (31,3%) i ”mycket stor utsträckning”, 8 studenter (50%) i ”ganska stor utsträckning” 
och 3 studenter (18,8%) i ”ganska liten utsträckning”. 
 
 
Följande kommentarer har lämnats: 
-Jag tycker att det hade varit väldigt intressant om kursen hade innehållit djupare 
sociologiska diskussioner kring användningen av sociala medier. 
-Forskningen kändes lite gammal och för statistisk ibland. Hade heller fått en inblick i hur 
företag jobbat och nått resultat osv 
 
 
Övriga synpunkter (fråga 16) 
 
Kursen får både ris och ros av studenterna: 

-Bra uppdelning på uppgifterna, både med klassisk hemtentamen och med lite mer fria och 

kreativa uppgifter!  

-Bra, lyhörda lärare. Jag gillar live-(ansikte mot ansikte) föreläsningarna samt chatten. Roligt 

inslag också med diskussioner kring ämnen och fenomen. 

-- Fräschare litteratur. 

- Fler aktuella forskningsartiklar. 

- Närstudier på framgångsrika respektive misslyckade sociala medier-kampanjer. 

- Ämnet är något som de flesta har en relation till - knyt an till det. Ta upp exempel som 

människor kommer ihåg och koppla det till litteraturen, då minns man det bättre. 

-Jag önskar att seminariet görs till ett examinerande tillfälle- eller för att godkännas på kursen 

krävs det att man närvarar på seminariet. Det är tråkigt när lärare kommer förberedda inför 

ett seminarium och så finns det endast ett få antal studenter. Önskar även att samma lärare 

som håller i föreläsningar/ seminarium rättar inlämningar. Det blir lite svårt när man får en 

rättad uppgift av en lärare som inte deltagit i föreläsningarna. De rättar fel eller så är de inte 

tillräckligt familjära med uppgiften som sådan. 

 
Kursansvarigas kommentarer: 

En majoritet av studenterna har upplevt att de uppnått kursens mål. En student tycker att hen 

har ”upptäckt en ny värld av möjligheter” men samtidigt efterfrågas mer innehåll som tar upp 

strategiskt arbete med sociala medier. 

Vidare anser en majoritet av studenterna att undervisningsformerna har varit till hjälp för 

lärandet. Likaså tycker en majoritet att kurslitteraturen har varit till hjälp för lärandet. Dock 

efterfrågas mer nutida litteratur och fler exempel från professionen. 

En majoritet av studenterna uppger att de har lagt ner mellan 31 och 40 timmar per vecka på 

studierna vilket vi tolkar som att arbetsbelastningen är lagom. Examinationsuppgifterna 

bedöms av studenterna ha stämt överens med kursmålen i ”mycket stor utsträckning” eller i 

”ganska stor utsträckning”. Av kommentarerna som lämnats förstår vi att strategiuppgiften 

har upplevts som mest givande och mest i överensstämmelse med kursmålen. 

Studenterna tycker att kursen har knutit an till professionen i ”ganska stor utsträckning” eller i 

”mycket stor utsträckning”. Vidare anser en tredjedel av studenterna att kursen knyter an till 



forskning i ”mycket stor utsträckning” medan hälften anser att kursen i ”ganska stor 

utsträckning” knyter an till forskning. Åter igen kommenteras kurslitteraturen som har 

upplevts som för gammal och ett förslag ges att inkludera ” djupare sociologiska diskussioner 

kring användningen av sociala medier”. 

Kommentarerna som givits under övriga synpunkter tar också upp kurslitteraturen och ” Fler 

aktuella forskningsartiklar” efterfrågas.  

Av kommentarerna att döma är det tydligt att inslag i form av gemensamma diskussioner är 

uppskattat så skälet till att inte fler deltog i det frivilliga litteraturseminariet är inte helt 

uppenbart för kursansvariga. 

Slutligen kommenteras även rättningen av examinationsuppgifterna och det efterfrågas att ” 

samma lärare som håller i föreläsningar/ seminarium rättar inlämningar”. Detta är inte möjligt 

framförallt pga. kursens omfattning som gör det nödvändigt att involvera flera lärare i 

rättningen, utöver kursansvariga. 

Sammanfattningsvis så tycker kursansvariga att det är roligt att märka att sociala medier-

kursen har uppskattats. Vi kommer att i den mån det är möjligt ta hänsyn till kommentarerna i 

enkäten och tillmötesgå önskemål. Avslutningsvis vill vi gärna nämna att sociala medier-

kursen är en tungrodd kurs med ett stort antal medverkande lärare (10+) och ett stort antal 

studenter (100+ inklusive campuskursen). Det räcker att en lärare är sjuk en dag eller två för 

att det ska uppstå problem att genomföra kursen enligt planen. Kursansvariga kommer därför 

att se över möjligheten att göra kursen mindre krävande, t.ex. genom att låta studenterna på 

egen hand hålla i diskussionerna i Pingpong. 

 

David Gunnarsson Lorentzen och Charlotte von Essen, kursansvariga 

 


