
 

Kursrapport för WEBB14: Textproduktion 1 V15 7,5 hp 
(31KTX1)  
 
 
Kursansvariga:  
Linda Rydh 
Charlotte von Essen  
 
 
Medverkade på kursen gjorde även:  
Camilla Hentschel (handledning och rättning)  
Sara Hellberg (workshop i informationssökning)  
Birgitta Wallin (inspelad föreläsning)  
Cecilia Zetterström (inspelad föreläsning) 
 
Datum för kursrapportens sammanställande: 2015-09-02.  
Antal registrerade studenter på kursen: 41.  
Antal studenter med slutbetyg vid tidpunkt för rapportens sammanställande: 26 vilket betyder 
en genomströmning på 63%.  
 

Kursens examinationer  
 
Examination 1  
Inlämningsuppgift: Nyhetstext, 2 hp  
Examinationsuppgiften bestod i att baserat på intervjumaterial och faktainsamling skriva en 
nyhetsartikel om något som berör webbredaktörens yrkesroll. På examination 1 kunde 
studenterna få betygen: U=underkänd, G=godkänd och VG=väl godkänd.  
 
Examination 2  
Seminarium: Nyhetstext, 1 hp  
Under seminariet skulle studenterna ge konstruktiv kritik på varandras nyhetstexter. De hade 
särskilt ansvar för en av texterna och skulle även kort presentera sin egen text och redogöra 
för den egna skrivprocessen. På examination 2 kunde studenterna få betygen: U=underkänd 
och G=godkänd.  
 
Examination 3  
Inlämningsuppgift: Hemtentamen, 4,5 hp  
Hemtentamen innehöll en teoretisk och en praktisk del. I den teoretiska delen skulle 
studenterna kritiskt resonera kring centrala inslag på kursen: källkritik, webbanpassning och 
stilistik. I den praktiska delen examinerades studenternas färdigheter i webbanpassning. På 
examination 3 kunde studenterna få betygen: U=underkänd, G=godkänd och VG=väl 
godkänd.  
 
Frivilliga handledningar  
Under kursens gång erbjöds studenterna tre handledda övningstillfällen (skriva nyhetstext, 
skriva personporträtt och informationssökning).  
 
 
 
 
 
 
 



Studenternas kursvärdering 

Kursen har utvärderats genom en enkät som publicerats i kursaktiviteten i Pingpong. 
Frågorna i enkäten var av typen envalsfrågor och avslutades med en frisvarsfråga. 

7 studenter av 41 studenter svarade på enkäten vilket inte kan ses som representativt för 
hela studentgruppen. Enkäten ger oss ändå intressanta synpunkter som vi kommer att 
försöka ta hänsyn till när vi utvecklar kursen. Nedan sammanfattas svaren. 

 

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

Kursens mål står i kursplanen och fanns med i enkäten men har av utrymmesskäl inte tagits 
med i rapporten. 

2 studenter (28,6%) har svarat att de har uppnått kursens mål i mycket stor utsträckning och 
5 studenter (71,4%) har svarat att de har uppnått kursens mål i ganska stor utsträckning. 
 

 

2. I vilken utsträckning har du varit närvarande på schemalagda moment? 

Undervisningen har bedrivits i form av föreläsningar, övningar och seminarier. 

På denna fråga har 6 studenter (85,7%) svarat att de varit närvarande i mycket stor 
utsträckning och 1 student (14,3%) i ganska stor utsträckning.  
 

 

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

1 student (14,3%) har svarat att undervisningsformerna har varit till hjälp för lärandet i 
mycket stor utsträckning,  5 studenter (71,4%) har svarat i ganska stor utsträckning och 1 
student (14,3%) i ganska liten utsträckning. 

 

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

3 studenter (42,9%) har svarat att kurslitteraturen har varit till hjälp för lärandet i mycket stor 
utsträckning och 4 studenter (57,1%) svarar i ganska stor utsträckning.  

 

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

4 studenter (57,1%), har lagt ner mellan 31 och 40 timmar per vecka på kursen, 1 student 
(14,3%) har lagt ner mellan 21 och 30 timmar och 2 studenter (28,6%) har lagt mellan 41 och 
50 timmar på kursen i veckan.  



 

 

6. I vilken utsträckning har arbetsbelastningen varit jämnt fördelad över de veckor 
som kursen pågick? 

På frågan i vilken utsträckning arbetsbelastningen har varit jämnt fördelad över kursperioden 
har 2 studenter  (28,6%) svarat i ganska liten utsträckning, 3 studenter har svarat (42,9%) i 
ganska stor utsträckning och 2 studenter (28,6%) har svarat i mycket stor utsträckning.  
 

 

7. I vilken utsträckning tycker du att examinationsuppgifterna har stämt överens med 
kursens mål? 

Kursen har examinerats genom en nyhetstext, ett seminarium och en hemtentamen.  

På frågan i vilken utsträckning examinationsuppgifterna har stämt överens med kursens mål 
har 5 studenter (71,4%) svarat i ganska stor utsträckning och 2 studenter (28,6%) i mycket 
stor utsträckning.  

 

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

 På denna fråga har 6 studenter (85,7%) svarat i ganska stor utsträckning och 1 student 
(14,3%) i mycket stor utsträckning. 

 

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

På frågan i vilken utsträckning kursen anknyter till forskning har 5 studenter (71,4%) svarat i 
ganska stor utsträckning och 2 studenter  (28,6%) i ganska liten utsträckning. 
 

 

10. Har du fler synpunkter eller förslag på hur vi kan vidareutveckla kursen? 

2 studenter lämnade följande kommentarer: 

 

-Det var ett mycket bra tempo.  

Att skriva en nyhetstext som inlämningsuppgift kanske inte känns jätterelevant för en 

webbredaktör, även om det är ett möjligt uppdrag. Men hade hellre viljat träna mer på att 

skriva någon informationstext, något liknande det som var på hemtentamen, men mer från 

grunden. 



 

-Seminariet följde inte anvisningarna. Man hade förberett saker man skulle presentera, men 

inte fick. Ändra instruktionena eller läraren behöver läsa igenom de mer noggrant så att de 

följs. 

 

Kursansvarigas kommentarer: 

Kursen har överlag fått positiv respons från studenterna som anser att de har uppnått 

kursens mål i mycket stor eller i ganska stor utsträckning och tycker att 

examinationsuppgifterna har stämt överens med målen i mycket stor eller i ganska stor 

utsträckning. Studenterna anser vidare att kurslitteraturen har varit till stor hjälp eller ganska 

stor hjälp för lärandet. På några punkter skiljer sig uppfattningarna dock mer åt och några 

studenter är kritiska. Det gäller undervisningsformerna, nedlagd tid och arbetsbelastning men 

också i vilken utsträckning kursen har knutit an till forskning. En förklaring till att åsikterna går 

isär på några områden kan förstås vara att studenterna har olika bakgrund och erfarenheter 

av textproduktion. Alla studenter har inte heller kommit till de handledningar som erbjudits 

vilket också skulle kunna vara en förklaring till att åsikterna om kursen går isär.  Tyvärr ges 

inte tillräckligt uttömmande svar i kursvärderingen för att vi ska kunna dra några riktigt 

tillförlitliga slutsatser kring detta. När det gäller i vilken grad kursen anknyter till forskning 

svarade 5 studenter i ganska stor utsträckning och 2 studenter i ganska liten utsträckning. 

Även om vi ser att det finns förbättringspotential på detta område så är det värt att notera att 

resultatet på denna fråga trots allt är betydligt bättre än förra året då en majoritet av 

studenterna tyckte att kursen anknöt till forskning i ganska liten utsträckning. 

Enkäten avslutades med en frisvarsfråga som två studenter valde att besvara. Den ena 

kommentaren gäller nyhetstexten som studenten inte upplever som ”jätterelevant för en 

webbredaktör”. Den andra kommentaren gäller seminariet kring nyhetstexten där läraren 

enligt studenten inte hade följt instruktionerna. Det är viktiga kommentarer som vi uppskattar 

att få och som hjälper oss i vårt arbete med att förbättra och utveckla kursen.  

 

Linda Rydh & Charlotte von Essen 

 


