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Kursplan
Ekonomihögskolan

Institutionen för marknadsföring och turismvetenskap

1RV041 Juridik för webbutvecklare, 3 högskolepoäng
1RV041 Law for Web Developers, 3 credits

Huvudområde
Rättsvetenskap

Ämnesgrupp
Juridik och rättsvetenskap

Nivå
Grundnivå

Fördjupning
G1N

Fastställande
Fastställd 2015-09-03 
Senast reviderad 2022-12-05 av Ekonomihögskolan. Ändrad institutionstillhörighet. 
Kursplanen gäller från och med vårterminen 2023

Förkunskaper
Grundläggande behörighet + Matematik 2a alt. Matematik 2b alt. Matematik 2c och 
Samhällskunskap 1b alt. Samhällskunskap 1a1 + 1a2.

Mål
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

finna och analysera för kursen relevant rättsligt material•
identifiera det eller de av följande rättsområden som en given problemställning 
hänför sig till: immaterialrätt, marknadsrätt, yttrandefrihetsrätt och regelverk 
som har betydelse för nätbaserad verksamhet

•

förstå juridikens inflytande och betydelse för interaktiva medier och 
webbteknologier

•

Innehåll
Kursen innehåller:

översikt av det svenska rättssystemets uppbyggnad och en genomgång av 
grundläggande juridisk metod

•

utformning av ett projekt i form av en klientbaserad webbplats byggd på •



principer om informationsarkitektur och användarcentrerad design
grundläggande genomgång av immaterialrätt, marknadsrätt, yttrandefrihetsrätt 
och regelverk för personuppgiftshantering och övriga regelverk som har 
betydelse för nätbaserad verksamhet

•

juridiska verktyg och de rättsliga regler som styr områden inom digitala medier 
och webbdesign, samt

•

informationssökning såvitt avser rättsligt källmaterial•

Undervisningsformer
Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier.

Examination
Kursen bedöms med betygen Underkänd eller Godkänd. 
 
Kursen examineras genom en grupp eller individuellt genomförd skriftlig 
inlämningsuppgift (3 hp). 
 
Betyget G utgör det högsta betygssteget för att vara godkänd. Betyget U innebär att 
studentens prestationer bedömts som underkända. Betygskriterier för U-G-skalan 
kommuniceras skriftligt till studenten senast i samband med kursstart, liksom hur 
sammanvägning och viktning av betyg på enskilda examinerande moment till slutligt 
kursbetyg sker. Grunden för betyg avgörs av studentens måluppfyllelse. 
 
Förnyad examination ges i enlighet med Lokala regler för kurs och examination på 
grundnivå och avancerad nivå vid Linnéuniversitetet. Examinator kan undantagsvis 
bestämma att en student som ligger nära gränsen för godkänt betyg får utföra 
kompletterande uppgifter för att nå upp till betyget godkänd. 
 
Om universitetet beslutat att en student har rätt till särskilt pedagogiskt stöd på grund av 
funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge ett anpassat prov eller att studenten 
genomför provet på ett alternativt sätt.

Kursvärdering
Under kursens genomförande eller i nära anslutning till kursen genomförs 
kursvärdering. Resultat och analys av genomförd kursvärdering ska skyndsamt 
återkopplas till de studenter som genomfört kursen. Studenter som deltar vid nästa 
kurstillfälle erhåller återkoppling vid kursstart. Kursvärdering genomförs anonymt.

Övrigt
I de fall undervisningsspråket i kursen är engelska kommer även examinationer ges på 
engelska.

Kurslitteratur och övriga läromedel
Obligatorisk litteratur 
Kurs- och studiematerial bestående av rättsfall, artiklar och liknande material 
tillhandahålls via digital lärplattform för kursen. 
 


