
Kursrapport 

31ESM1 V17-1 Sociala medier, distans, 7,5 hp, NGWDK16h  
 
Kursansvariga: David Gunnarsson Lorentzen & Charlotte von Essen 
 
Övriga medverkande lärare: 
Emma Forsgren 
Helena Francke 
Jan Nolin 
Jasmina Maric 
Nasrine Olson 
Osama Mansour 
Maria Ringbo 
Sirpa Bark 
 
Extern föreläsare: 
Vendela Röhlander, kommunikatör 
 
Extern intervjuperson: 
Simone Schuurer, Social media manager 
 
Studenterna utvärderade kursen genom att fylla i en enkät via lärplattformen Pingpong. 
Enkäten bestod av 14 frågor som behandlade kursmål, närvaro, undervisningsformer, 
examinationsformer, kurslitteratur, arbetsbelastning, kursens anknytning till profession 
respektive forskning samt övriga synpunkter. 
 
Datum för sammanställning av enkätsvaren: 2017-04-06 
Antal aktiva studenter på kursen: 52 
Enkäten besvarades av: 16 studenter (31%) 
 
Kursens examinationer 
 
Examination 1: Hemtentamen, (1,5hp) 
I hemtentamen skulle studenten med hjälp av kurslitteraturen besvara två frågor om ca 1 A4- 
sida vardera. 
 
Examination 2: Forumanalys (3hp) 
I examinationsuppgiften skulle studenten planera och utforma ett reseförslag med hjälp av 
användargenererat innehåll i sociala medier. Uppgiften bestod av momenten 
informationssökning, analys och reflektion. 
 
Examination 3: Sociala medier-strategi (3 hp) 
Studenten skulle utarbeta en sociala medier-strategi för en kommunikationskampanj i en 
existerande verksamhet som fick vara kommersiell eller ickekommersiell, privat eller 
offentlig. Redovisningen skulle innehålla ett förslag på en strategi och en reflektion kring 
förslaget. 
 
Frivilliga handledningar och diskussionstillfällen 
Under kursens gång erbjöds studenterna 3 frivilliga men schemalagda chatthandledningar 
samt 3 frivilliga men schemalagda diskussioner i lärplattformens forumarea. 
 
Betygskriterier 
Betygskriterier på kursen var G, VG och U. 
För betyget godkänt på hela kursen krävdes minst betyget G på samtliga uppgifter, för väl 



godkänt krävdes VG på minst två av examinationsuppgifterna. 
 

1. Hur upplever du att denna kurs förhåller sig till utbildningens mål? 

Hela utbildningens mål fanns med i kursenkäten men har av utrymmesskäl inte tagits med i 
kursrapporten. 
 
På frågan kring denna kurs relevans för hela webbredaktörsprogrammet svarade 8 studenter 
(50%) ”mycket relevant” och 8 studenter (50%) ”ganska relevant”. 

Respondentkommentarer:  

• Hade varit intressant att ta del av flera olika forskningsområden. Känns ev som att det 
blev lite mycket Twittrande om kluster som jag tror gemene man kanske är mindre 
intresserad av. Mer kommunikation vs sociala medier i stort. 

• Det kommer att bli en stor del av ens kommande jobb som webbredaktör. 

 

2. I vilken utsträckning tycker du att du har uppnått kursens mål? 

Kursens mål fanns med i kursenkäten men har av utrymmesskäl inte tagits med i 
kursrapporten. 
 
På frågan i vilken utsträckning studenten upplevde att hen hade uppnått kursens mål 
svarade 7 studenter (43,8%) i ”mycket stor utsträckning”, 8 studenter (50%) i ”ganska stor 
utsträckning” och 1 student (6,3%) i ”ganska liten utsträckning”. 

2 studenter kommenterade frågan. 

Respondentkommentarer:  

• Kanske dock för att jag har läst lite om kommunikation i sociala medier tidigare (…). 
• Iallafall i mina ögon. 

 

3. I vilken utsträckning har du varit närvarande på eller i efterhand tagit del av 
schemalagda moment? 

Undervisningen har bedrivits i form av föreläsningar, handledningar, en intervju med en 
social media manager samt gruppdiskussioner i Pingpong. 

4 studenter (25%) svarade att de har varit närvarande i ”mycket stor utsträckning”, 8 
studenter (50%) svarade i ”ganska stor utsträckning”, 2 studenter (12,5%) svarade i ”ganska 
liten utsträckning” och 2 studenter (12,5%) svarade i ”mycket liten utsträckning”. 

Respondentkommentarer:  

• Missat dock några handledningar via chatten tyvärr. 



• Jag studerar på distans och har inte alltid haft möjlighet att vara delaktig i alla 
moment efter schemats tidpunkter men jag har alltid tagit del av materialet i 
efterhand. 

4. Om du inte har varit närvarande i någon större utsträckning, varför inte? 

4 studenter besvarade frågan: 

Fritextsvar:  

• Brist av tid på grund av sjuka barn etc, det kändes enklare och mer tidseffektivt att 
hämta information från kurslitteraturen. 

• Jag arbetar dagtid mån - fre varför jag missat någon föreläsning som hag sedan tittat 
på i efterhand. 

• Tycker att jag har varit närvarande. 
• Jag valde distansstudier online för att jag har en livssituatuion som inte alltid går att 

anpassa till schemalagda tider. 

 

5. I vilken utsträckning har undervisningsformerna varit till hjälp för ditt lärande? 

3 studenter (18,8%) ansåg att undervisningsformerna hade varit till hjälp för lärandet i 
”ganska liten utsträckning”, 9 studenter (56,3%) ansåg i ”ganska stor utsträckning” och 4 
studenter (25%) ansåg att undervisningsformerna hade varit till hjälp för lärandet i ”mycket 
stor utsträckning”. 

Respondentkommentarer:  

• Den ser till att jag jobbar vidare och känns som om jag går fysiskt på skolan. 

6. Om du inte tycker att undervisningsformerna varit till hjälp för ditt lärande, varför 
inte? 

2 studenter besvarade frågan. 

Fritextsvar:  

• Se ovan. De föreläsningar jag såg var bra, det är ingen kritik. 
• Lektionerna kändes inte så givande, men detta har nog mer med mig som person att 

göra då jag vanligtvis lär mig bäst via litteraturen, men i detta fall så var inte 
litteraturen speciellt bra samt att man många gånger var tvungen att använda 
specifikt dem som angetts vilket gjorde det trög styrt för mig.  

 

7. I vilken utsträckning har kurslitteraturen varit till hjälp för ditt lärande? 

5 studenter (33,3%) ansåg att kurslitteraturen var till hjälp för lärandet i ”mycket stor 
utsträckning”, 9 studenter (60%) ansåg i ”ganska stor utsträckning” och 1 student (6,7%) 
ansåg i ”ganska liten utsträckning”. 

Respondentkommentarer:  



• Bra litteratur! Och bra extra tips från Charlotte! :-) 
• Gilla boken var helt ok, men inte resterande litteratur enligt mig, speciellt inte Net 

Smart boken även om grund iden av den var vettig så  
• Hade dock önskat mer kurslitteratur på svenska då den engelska ibland känns tung 

och svår att ta till sig. 

8. Om du inte tycker att kurslitteraturen varit till hjälp för ditt lärande, varför inte? 

1 student besvarade frågan.  

Fritextsvar:  

• Gilla boken var helt ok, men inte resterande litteratur enligt mig, speciellt inte Net 
Smart boken även om grund iden av den var vettig så anser jag att det är allt för 
mycket ordbajs för att kunna användas som kurslitteratur. 

 

9. Ungefär hur många timmar per vecka har du i genomsnitt lagt ner på arbete med 
kursen? 

4 studenter (26,7%) hade lagt ner ”upp till 20 timmar per vecka” på arbete med kursen, 3 
studenter (20%)”mellan 21 och 30 timmar/vecka”, 6 studenter (40%) 
”mellan 31 och 40 timmar/vecka” och 2 studenter (13,3%) ”mellan 41 och 50 timmar/vecka”. 
 
1 student kommenterade frågan. 

Respondentkommentarer:  

• Jag tror inte över 50 timmar. Men många är det. 

 

10. Om du har lagt ner färre än 31 timmar, varför? 

1 student besvarade frågan. 

• Hann med allt i god tid 

 

11. I vilken utsträckning har arbetsbelastningen varit jämnt fördelad över de [antal] 
veckor som kursen pågick? 

7 studenter (46,7%) tyckte att arbetsbelastningen hade varit jämnt fördelad i ”mycket stor 
utsträckning”, 7 studenter (46,7%) svarade i ”ganska stor utsträckning” och 1 student (6,7%) 
ansåg i ”ganska liten utsträckning”. 

2 studenter kommenterade frågan. 

Respondentkommentarer:  

• Bra fördelning 



• Anser att det har varit en god planering mellan de olika uppgifterna. 

12. I vilken utsträckning tycker du att examinationen har stämt överens med kursens 
mål? 

5 studenter (33,3%) ansåg att examinationerna stämde överens med kursmålen i ”mycket 
stor utsträckning”, 9 studenter (60%) ansåg i ”ganska stor utsträckning” och 1 student (6,7%) 
i ”ganska liten utsträckning”. 
 
1 student kommenterade frågan. 

Respondentkommentarer:  

• Oj ja. 

 

13. Om du upplever att de inte har stämt överens med målen, varför? 

1 student besvarade frågan. 

Fritextsvar:  

• Det var mycket upprepningar kring områden som inte kändes såpas relevanta (eller 
nödvändiga) att upprepa, Examinationsuppgift 2 var dock givande, men där kändes 
det inte som att kurslitteraturen samspelade speciellt bra med uppgiften. 

 

14. I vilken utsträckning upplever du att kursen har knutit an till de professionella fält 
utbildningen förbereder för? 

8 studenter (57,1%) ansåg att kursen knöt an till professionen i ”mycket stor utsträckning”, 5 
studenter (35,7%) ansåg i ”ganska stor utsträckning” och 1 student (7,1%) ansåg att kursen 
anknöt till professionen i ”ganska liten utsträckning”. 
 
2 studenter kommenterade frågan. 

Respondentkommentarer:  

• Uppgifterna och föreläsningarna i sig har varit bra men jag hade ändå velat ha mer 
faktiska begrepp eller föreläsning i hur en sociala medie-strategi kan skrivas tex.  

• Som jag skrev här ovanför så är detta väldigt relevant inför jobbet som webbredaktör. 
Kommer det en Sociala Medier 2? jag har inte kollat. 

15. I vilken utsträckning upplever du att kursen har knutit an till forskning inom 
kursens ämnesområden? 

1 studenter (6,7%) ansåg att kursen knöt an till forskning i ”ganska liten utsträckning”, 8 
studenter (53,3%) i ”ganska stor utsträckning” och 6 studenter (40%) i ”mycket stor 
utsträckning”. 

1 student kommenterade frågan. 



Respondentkommentarer:  

• ja verkligen 

 

16. Har du fler synpunkter om hur vi kan vidareutveckla kursen? 

Den sista frågan besvarades av 4 studenter. 

Fritextsvar:  

• Tyvärr så blir det ibland svårt att förstå (…) man måste spola tillbaka för att lyssna 
igen osv.. (…) För övrigt har kursen varit givande och intressant! 

• Tyvärr var intervjuns kvalitet en aning dålig. Det var lite svårt ibland att höra exakt vad 
som sas. 

• Enda tanken jag har är att examinationerna borde vara avidentifierade som standard, 
så som de var i de första kurserna. 

• Bra kurs som känts seriös och bra planerad. Engagerade lärare. Ämnet i sig var inte 
riktigt någonting som jag personligen kände så mycket intresse för innan men trots 
det fick upplägget och uppgifterna mig att tycka att kul :). Ser framemot att möta 
dessa lärare i fler kurser under programmets gång. Oavsett ämne så är NI dem som 
kan förvandla någonting tråkigt till något så mycket bättre :) 

 

Kursansvarigas kommentarer: 

Med få undantag upplever studenterna att kursen är relevant i förhållande till 
utbildningsprogrammets mål. Vidare upplever studenterna med få undantag att de uppnått 
kursens mål i ganska stor eller mycket stor utsträckning. Det framkommer att närvaron på 
schemalagda moment skiljer sig åt beroende på individuella faktorer men att 
undervisningsformerna av en majoritet upplevs ha varit till hjälp för det egna lärandet. En 
student kommenterar frågan så här ”[undervisningsformerna]ser till att jag jobbar vidare och 
känns som om jag går fysiskt på skolan”. Det är ett gott betyg för en distanskurs att få! 

Kurslitteraturen upplevs av en majoritet ha varit till hjälp för lärandet även om önskemål 
framförs att mer litteratur var på svenska. Det är ett önskemål som inte är helt lätt att 
tillgodose då akademisk litteratur oftast är på engelska. En av huvudböckerna på kursen är 
redan på svenska och det står studenterna fritt att välja svenska artiklar som egensökt 
kurslitteratur.  

Arbetsbelastningen under kursens gång anses av de flesta ha varit jämn och av 
kommentarer att döma ligger examinationsuppgifterna bra utspridda över tid. 
Examinationsuppgifterna anses av alla utom en student ha stämt överens med kursens mål i 
mycket stor eller i ganska stor utsträckning. Vidare ansåg alla utom en student att kursen 
knöt an till de professionella fält den förbereder för i mycket stor eller ganska stor 
utsträckning. Det påpekas att kursen är relevant för den kommande yrkesrollen som 
webbredaktör. 



Kursen bedöms ha knutit an till forskning i mycket stor utsträckning eller i ganska stor 
utsträckning men också i ganska liten utsträckning vilket vi tar med oss till nästa 
kursomgång. Det är vår ambition att kursens forskningsanknytning ska vara tydlig för alla. 

I den sista frågan, som gällde hur studenterna tycker att kursen kan förbättras, påpekas att 
ljudet inte var så bra på den inspelade intervjun, vilket vi tar med oss till nästa kurstillfälle. Till 
sist framförs önskemålet att examinationsuppgifterna görs anonymt vilket vi kommer att 
överväga. 
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