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Innehåll
Kursen behandlar grundläggande juridiska frågeställningar av relevans för yrken, verksamheter och aktiviteter som involverar
publicering och skapande av information, material, system och resurser på internet i allmänhet och på webben i synnerhet.
Kursen ger en bred överblick och förståelse för flera rättsliga problemområden såsom upphovsrätt, yttrandefrihet och integritet
på webben, samt marknadsföring, e-handel och därtill kopplade avtalsformer. Kursen har ett juridiskt fokus, men inbegriper
också moment där exempel på dessa juridiska områden lyfts och diskuteras som samhällspolitiska problem.
Mål
Efter avklarad kurs ska studenten kunna, med avseende på:
Kunskap och förståelse
1.1 uppvisa god förtrogenhet med huvuddragen i de lagar och regler som reglerar webbredaktörens arbetsfält
1.2 redogöra för och diskutera huvuddragen i den historiska utvecklingen och aktuella betydelsen av upphovsrätt och
persondatalagstiftning ur ett kritiskt samhällsperspektiv
Färdighet och förmåga
2.1 tillämpa grundläggande begrepp inom IT-rätten för att identifiera och beskriva juridiska problemområden av relevans för
webbredaktörens arbete
Värderingsförmåga och förhållningssätt
3.1 problematisera aktuella juridiska frågeställningar av betydelse för webbredaktörens arbete samt värdera dess konsekvenser
i praktiken.
Undervisningsformer
Undervisningen i kursen består av:
 inlämningsuppgifter
 seminarier
 föreläsningar
 övningar
Undervisningen bedrivs på svenska, men undervisning på engelska kan förekomma.

Examinationsformer
Kursen examineras genom följande examinationsmoment:
- Projektarbete 1: Webbplatsanalys grupparbete
Lärandemål: 1.1 och 2.1
Högskolepoäng: 2
Betygsskala: Underkänt eller Godkänt
- Projektarbete 2: Webbplatsanalys, individuell skriftlig inlämningsuppgift
Lärandemål: 1.1, 2.1 och 3.1
Högskolepoäng: 4
Betygsskala: Underkänt, Godkänt eller Väl godkänt
- Litteraturseminarium: muntlig redovisning
Lärandemål 1.2
Högskolepoäng: 1,5
Betygsskala: Underkänt eller Godkänt
För betyget Godkänd på hel kurs krävs minst godkänt betyg på samtliga moment. För betyget Väl Godkänd krävs dessutom
Väl Godkänt på Projektarbete 2: Webbplatsanalys, individuell skriftlig inlämningsuppgift.
Examinator kan besluta att en student ges möjlighet till komplettering av Projektarbete 2: Webbplatsanalys, individuell
skriftlig inlämningsuppgift, 4 hp, innan betyg beslutas. En sådan komplettering ska vara examinator tillhanda senast 6
arbetsdagar efter att studenten givits anvisningar för komplettering. Därefter ska examinator fatta beslut om betyg.
Kompletteringen ska göras tillgänglig för examinatorn på den plats och på det vis som examinator bestämmer. I det fall
komplettering inte lämnas inom anvisad tid har examinator att fatta beslut om betyg på det examinationsunderlag som låg till
grund för beslutet om komplettering.
Om student underkänns eller inte deltagit i Projektarbete 1: Webbplatsanalys grupparbete och Litteraturseminarium: muntlig
redovisning under kursens gång kan examinator besluta om annan examinationsform. Examinationsuppgiften ska då
tillhandahållas för berörd student på den tid och på det sätt som examinator beslutar.
Då kursplanen ändras kommer student som önskar slutföra rester från ett kurstillfälle att examineras utifrån kursens nya
innehåll och upplägg. Då kursen har upphört kan student som önskar slutföra rester följa hela eller delar av annan likvärdig
kurs.
Studentens rättigheter och skyldigheter vid examination är enligt riktlinjer och regelverk vid Högskolan i Borås.
Kurslitteratur och övriga läromedel
Kurslitteraturen är i huvudsak på svenska men kurslitteratur på engelska, norska och/eller danska kan förekomma.
Appelgren, E. & Leckner, S. (2016). Att dela eller inte dela: internetanvändarnas inställning till insamling av personliga data. I
J. Ohlsson, H. Oscarsson & M. Solevid (red.). Ekvilibrium. Göteborgs universitet: SOM-institutet (ss. 403-418). (16 s.).
Edmar, M. (2015). Internetpublicering och sociala medier: en juridisk vägledning (5 uppl.). Stockholm: Norstedts juridik.
(Valda delar, ca 150 s.).
Funcke, N. (2016). Yttrandefrihet på nätet. [Internetguide nr 2]. Stockholm: IIS (Internetstiftelsen i Sverige). (ca 76 s.)
[Tillgänglig elektroniskt]
Magnusson Sjöberg C., Nordbeck, P., Nordén, A. & Westman, D. (2011). Rättsinformatik: inblickar i e-samhället, e-handel
och e-förvaltning. Lund: Studentlitteratur (ss. 25-78; 114-203). (142 s.)
Radio- och TV-verket (2008). Att publicera på Internet. Stockholm: Radio- och TV-verket. (ca 25 s.). [Tillgänglig elektroniskt]
Wendleby, M. & Wetterberg, D. (2018). Dataskyddsförordningen GDPR: förstå och tillämpa i praktiken. Stockholm: Sanoma
utbildning (ss. 11-292). (282 s.)
Tillkommer egensökt litteratur i form av artiklar, rättsfall och lagtext i anslutning till projektarbete (ca 150 s.) samt obligatorisk
och av kursansvarig angiven litteratur till undervisningsmoment om persondatalagstiftning samt till litteraturseminarium.
Specifika uppgifter om de båda senare meddelas inför kursstart via kursens lärplattform (ca 200 s.).
Totalt ca 891 s.

Studentinflytande och utvärdering
Kursen utvärderas i enlighet med gällande riktlinjer för kursvärderingar vid Högskolan i Borås, där studenternas synpunkter
ska inhämtas. Kursutvärderingsrapporten publiceras och återkopplas till deltagande och blivande studenter i enlighet med ovan
nämnda riktlinjer, och ligger till grund för framtida utveckling av kurser och utbildningsprogram. Kursansvarig lärare ansvarar
för att utvärdering enligt ovan genomförs.
Övrigt
Kursen ingår i Webbredaktör 180 hp och Webbredaktör, distansutbildning, 180 hp.

