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Deltagare	i	utvärderingen 

Föreliggande kursutvärdering/kursrapport bygger på studenternas svar i värderingsenkät samt 
medverkande lärares och kursansvarigas erfarenheter och bedömningar. Tyvärr var deltagandet i 
värderingsenkäten från campusstudenternas sida denna gång (av oklar anledning) mycket lågt – 
endast 3 av 22 registrerade studenter svarade på enkäten trots upprepade påminnelser och 
förlängd svarstid. De resultat nedan som bygger på studentenkäten bör således betraktas med stor 
försiktighet och som långt ifrån representativa för kursens deltagare som helhet. Vi kan möjligen 
ändå, vid jämförelse med tidigare enkäter i föregående kurser, då vi ser att svaren som gavs i 
denna enkät stämmer väl överens med svar från tidigare kursenkäter med högre deltagande, tillåta 
oss att lägga viss vikt vid enkätens resultat även denna gång.  

Sammanfattning	studenters	och	lärares	kursvärdering 

Studenternas kursvärdering 

Överlag uttrycker studenterna att kursen är relevant och svarar väl mot utbildningens mål (67 % 
valde det högsta alternativet ”mycket relevant” och 13 % det följande ”ganska relevant”), såväl 
som att de själva anser sig ha uppnått kursens lärandemål (33 % i mycket hög utsträckning och 67 
% i ganska stor utsträckning). Kurslitteraturen och undervisningsformerna bedöms positivt (100 
% på de två högsta omdömena) och de anser att kursen har hög relevans för deras framtida 
professionsutövning (100 % har svarat i ganska hög utsträckning). 

Ingen student har utnyttjat möjligheten att i enkäten lämna egna kvalitativa svar och förklaringar 
och det går därför inte att på det viset utläsa mer nyanserade uppfattningar bakom de svar som 
givits. Ingen mer specifik eller egenformulerad kritik har därmed framförts i enkäten. Endast på 
två av de i enkäten givna frågorna finns det svar på den mer negativa skalan av 
bedömningsmöjligheter och det rör frågan om huruvida arbetsbelastningen har upplevts jämnt 
fördelad under kursen (33 % svarar där att arbetsbelastningen varit ganska ojämnt fördelad), 
respektive anknytningen till forskning inom kursens ämnesområden (33 % svarar att 
anknytningen varit ganska liten). 

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. Det är dock en situation som inte vi som kursansvariga har kunnat 



påverka denna gång. I övrigt är vi mycket 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.  

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, 

• 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) 
 

22 studenter var registrerade på kursen vid kursstart. Vid kursens slut var 15 personer Godkända 
på kursen som helhet (9 G och 6 VG). 

Efter ytterligare två tillfällen till omtentamen (vid slutet av vårterminen 2015) var totalt 20 
personer Godkända på kursen som helhet (13 G respektive 7 VG). Två personer var fortfarande 
utan slutbetyg.  


