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Studenterna fick möjlighet att utvärdera kursen genom att fylla i 

en enkät via Pingpong. Enkäten bestod av sammanlagt 11 frågor som 
behandlade kursmål, närvaro, undervisnings- och examinationsformer, 
kurslitteratur, arbetsbelastning samt övriga synpunkter. Åtta av frågorna 

var av typen envalsfråga medan tre av frågorna var av fritexttyp.  
 

Datum för kursrapportens sammanställande: 2014-02-27 
Antal registrerade studenter på kursen: 21 
Antal studenter med slutbetyg: 11 vilket betyder en genomströmning på 52%. 

Enkäten är besvarad av: 5 studenter (24%) 
 

Kursens examinationer 
 

Examination 1: Wiki-bidrag, (1,5hp)  
Uppgiften består av att studenterna ska bidra till och redigera i en wiki.  

 
Examination 2: Forumanalys (3hp) 
Examinationen går ut på att studenterna ska använda de teoretiska begrepp som  

föreläsningar och litteratur tagit upp (och gärna egensökt litteratur) och 
applicera dem på ett existerande diskussionsforum online. 

 
Examination 3: Sociala medier-strategi (3 hp) 
Uppgiften går ut på att utarbeta en sociala medier-strategi för en 

kommunikationskampanj i en existerande verksamhet som kan vara kommersiell 
eller ickekommersiell, privat eller offentlig etc. 

 
Kursen som helhet kan ge betyget VG, G och U. För att uppnå betyget VG för 
kursen krävs betyget G på Wiki-bidraget, VG på Forumanalysen samt VG på 

Sociala medier-strategin.  
 

Betyg på kursens delmoment 
18 studenter hade fått betyget G på Wiki-bidraget 



9 studenter hade fått betyget G på Forumanalysen 

6 studenter hade fått betyget VG på Forumanalysen 
8 studenter hade fått betyget G på Sociala medier-strategin 

3 studenter hade fått betyget VG på Sociala medier-strategin 
 
Betyg vid tidpunkt för sammanställning av kursrapporten: 

9 studenter hade fått betyget G och 2 studenter hade fått betyget VG på hela 
kursen. 

 
 
 

 

Sammanfattning av studenternas kursvärdering 

Kursmål 

Kursens mål beskrivs på följande vis i kursplanen: 

Efter genomgången kurs skall studenten utifrån webbredaktörens yrkesroll 
kunna: 

• redogöra för centrala teorier och begrepp om social interaktion och virtuella 
gemenskaper 

samt förklara deras relevans för utvecklingen av webbplatser, 
• analysera användningen av sociala medier, 
• använda sociala medier för olika syften och i olika kontexter. 

Av de studenter som har besvarat enkäten anser 4 (80%) att de har uppnått 

kursens mål i ”mycket stor utsträckning” och 1 student (20%) i ”ganska stor 
utsträckning”.  

 
 
Närvaro och undervisningsformer 

 
Undervisningen har bedrivits i form av inspelade föreläsningar i ljud- och 

textformat samt handledning och frågetillfällen i diskussionsforum.  
 
På frågan i vilken utsträckning studenterna har tagit del av undervisningen 

svarar 3 studenter (60%) att de har deltagit i ”mycket stor utsträckning” och 2 
studenter (40%) i ”ganska stor utsträckning”. 

 
2 studenter (40%) uppger att undervisningen ”i mycket stor utsträckning” har 
varit till hjälp för lärandet och 3 studenter (60%) i ”ganska stor utsträckning”. På 

frågan i vilken utsträckning kommunikationen med kursens lärare har varit till 
hjälp för lärandet svarar 2 studenter (40%) i ”mycket stor utsträckning”, 1 

student (20%) i ”ganska stor utsträckning”, 1 student (20%) i ”ganska liten 
utsträckning” och 1 student (20%) i ”mycket liten utsträckning”. 
 

Kursen innehöll tre föreläsningar av personer som arbetar professionellt med 
sociala medier. Frågan hur relevanta dessa föreläsningar uppfattades var en 

frisvarsfråga. Nedan återges kommentarerna: 
 



-Jag tycker det är mycket bra att höra vad de som jobbar med det säger. 

-Jag tycker dessa inslag ofta är väldigt intressant och tycker ni ska fortsätta 

satsa på det och gärna utöka det. 

-Jättebra! Väldigt inspirerande och kul att få höra hur det fungerar på riktigt. 

Mycket bra inslag! 

Examinationsformer 

Kursen har examinerats genom en WIKI- inlämningsuppgift, en forumanalys 
samt formulering av en sociala medier-strategi. 

På frågan i vilken utsträckning kursens examinationer har varit anpassade till 

kursens mål svarar 2 studenter (40%) i ”mycket stor utsträckning” och 3 
studenter (60%) i ”ganska stor utsträckning”. 
 

 
Kurslitteratur 

 
4 studenter (80%) uppger att kurslitteraturen har varit till hjälp för lärandet ”i 
mycket stor utsträckning” och 1 student (20%) svarar ”i ganska liten 

utsträckning”. 
  

 
Arbetsbelastning 
 

På frågan ungefär hur många timmar i veckan studenterna har lagt ner på 
studierna uppger 1 student (20%) ”mer än 40 timmar”, 2 studenter (40%) 

”mellan 31 och 40 timmar” och 2 studenter (40%) ”mellan 21 och 30 timmar”. 1 
student (20%) tycker att arbetsbelastningen har varit jämnt fördelad över 

kursen i ”mycket stor utsträckning”, 3 studenter (60%) i ”ganska stor 
utsträckning” och 1 student (20%) i ”ganska liten utsträckning”. 
  

 

Kursen som helhet 

Studenterna har besvarat en fritextfråga som gäller kursen som helhet. Kursen 
upplevs som ”intressant” av flera studenter. Nedan presenteras ett urval av 

kommentarerna: 

-Jag tycker den har varit intressant och lärorik. Särskilt kul var det att lära sig 
att skriva i en Wiki och redgera i den. Det var intressant att analysera ett forum 

och använda sig av olika begrepp och aspekter men även kul att fundera ut en 
kampanj i Sociala medie strategin. 
-Jag tycker det var en rolig och intressant kurs! Bra föreläsningar & jag lärde mig 

mycket av Gilla-boken. Bra också att vi fick lära oss om internetmobbing m.m. 
-Jättebra och intressant kurs! 

-Jag hade gärna haft mer tid på sista uppgiften då den kändes mest relevant för 
vårt framtidayrkesliv.  
-Märkligt tidsupplägg, 1 vecka för sista uppgiften är alldeles för lite.  



 

Övriga synpunkter 

Till sist gavs studenterna möjlighet att ge sina synpunkter på hur kursen kan 

utvecklas. Kritik framförs mot otydliga uppgiftsbeskrivningar och för mycket 
litteratur. Samtidigt får föreläsningarna beröm. En student efterfrågar snabbare 
rättningar. Nedan presenteras ett urval av kommentarerna. 

 
-Färre böcker så att man hinner läsa mer i varje bok hade varit bra. 

-Ni behöver vara mer tydliga i uppgiftsbeskrivningarna, som ni nog vet eftersom 
att ni har fått förtydliga flera gånger. Dessutom skulle jag uppskatta om ni var 

snabbare med rättningarna av uppgifterna.  
I övrigt tycker jag att föreläsningarna har varit mycket bra och intressanta! Bra 
litteratur, speciellt boken Gilla! och Netsmart. 

 
 

Kursansvarigas reflektioner 
 
Vi har valt att behålla samma kursupplägg som på en tidigare sociala medier-

kurs på Bibliotekarieprogrammet. Inför den aktuella kursomgången byttes någon 
enstaka föreläsning ut och ersattes av en ny föreläsning men i stort har 

upplägget varit detsamma som föregående kursomgång.  
 
Studenterna på påbyggnadsåret ”webbredaktör påbyggnad till kandidatexamen” 

samläste med webbredaktörprogrammets distansgrupp och campusgrupp på så 
vis att de tre grupperna delade samma PingPong-aktivitet med gemensamma 

diskussionsforum. Huruvida detta har påverkat uppfattningen om kursen har inte 
undersökts i enkäten. 
 

 
Enkäten visar att kursen som helhet har tagits emot ganska väl av studenterna. 

4 studenter (80%) anser att de har uppnått kursens mål i ”mycket stor 
utsträckning” och 1 student (20%) i ”ganska stor utsträckning”. 
 

Av de 5 studenter som har besvarat enkäten uppger 2 studenter (40%) att 
undervisningsformerna ”i mycket stor utsträckning” har varit till hjälp för 

lärandet. 3 studenter (60%) svarar i ”ganska stor utsträckning”.  
 
4 studenter (80%) anser att kurslitteraturen har varit till hjälp för lärandet i 

”mycket stor utsträckning” och 1 student (20%) i ”ganska liten utsträckning”.  
 

I de två frisvarsfrågorna ges både ris och ros. Kursen anses vara ”intressant”, 
”lärorik” och ”jättebra” men kritik framförs mot otydlighet i 
uppgiftsbeskrivningarna. 

 
Kursansvariga tar till sig av kritiken och kommer att se till att instruktionerna till 

examinationerna förbättras innan kursen ges nästa gång. 


