
Kursrapporter för 31ETX3 V17-2 respektive 31KTX3 V17-2 
 
 
Kursrapport för 31ETX3 V17-2 Textproduktion 3, distans, 7,5 hp 
NGWDK15h  
 
Kursansvariga: Charlotte von Essen och Sirpa Bark  
 
Övriga medverkande lärare och förläsare: Johan Eklund, Linda Rydh och Johanna Persson  
 
Antal registrerade studenter: 21  
 
Underlag till kursrapporten 
Kursrapporten bygger huvudsakligen på en sammanställning av studenternas kursvärdering i  
Pingpong. Enkäten besvarades av 6 studenter (28%) och bestod av nio frågor som 
behandlade måluppfyllelse, undervisningsformer, kurslitteratur, arbetsbelastning, 
examinationsuppgifter och forskningsanknytning.  
 
Antal studenter med godkänt eller väl godkänt betyg på hela kursen vid rapportens 
sammanställande 2/6 2017: 14 vilket betyder en genomströmning på 66% 
 
 
Kursens examinationer  
Inlämningsuppgift 1, U-VG (2 hp)  
Examinationsuppgiften bestod i att utgå från kurslitteraturen och besvara ett antal frågor om 
bl.a.medieetik, flerkanalspublicering, textproduktion och hållbarhet.  
 
Litteraturseminarium, U-G (0,5 hp)  
Vid litteraturseminariet fick studenterna presentera texter och förbereda diskussionsfrågor 
kring bl.a. etik och hållbarhet. För att bli godkänd på examinationen krävdes ”aktivt 
deltagande” och att studenten visade att hen ”läst och förstått centrala delar av samtliga 
seminarietexter”.  
 
Inlämningsuppgift 2 – skriva värdebaserad text för flerkanalspublicering, U-VG (2 hp)  
I examinationsuppgiften skulle studenterna segmentera ett kundunderlag, välja lämpliga 
publiceringskanaler samt skriva målgruppsanpassade texter. Uppgiften avslutades med en 
kritisk reflektion kring uppgiften.  
 
Skriva paper, U-VG (3 hp)  
Examinationsuppgiften bestod i att skriva en mindre uppsats om ca 4-6 sidor om ett 
textproduktionsrelaterat ämne.  
 
Handledning, chatthandledning och workshop  
Under kursens gång hölls en workshop i ”värdebaserat skrivande” och inför paperskrivandet 
erbjöds studenterna handledning i grupp. Dessutom gavs handledning i chatten vid två 
tillfällen.  
 
Betygskriterier  



För att få Väl godkänt på hela kursen krävdes Godkänt på seminariet, Väl godkänt på 
examinationsuppgiften ”Paper” samt Väl godkänt på minst en av de övriga 
inlämningsuppgifterna.  

 

Sammanfattning av studenternas kursvärdering  

 1. 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 om måluppfyllelsen svarade 2 studenter att de hade uppnått kursens mål i ”mycket 
stor utsträckning”, 3 studenter svarade i ”ganska stor utsträckning” och 1 student svarade ”i 
ganska liten utsträckning”.  

En student kommenterade:  

• Jag hade önskat mer genomgång av de olika kanalerna, och deras syfte.  

Lärarkommentar: Då ett av kursens mål lyder ”Strategiskt kunna använda olika 
distributionskanaler för ett särskilt syfte” är det en relevant kommentar som vi tar till oss.   

2. Undervisningen har bedrivits i form av föreläsningar och handledda övningar. I 
vilken utsträckning har du varit närvarande på schemalagda moment? Om du inte har 
varit närvarande i någon större utsträckning, varför inte? 

1 studenter svarade att hen hade varit närvarande i ”mycket stor utsträckning” och 5 studenter 
svarade i ”ganska stor utsträckning”. 

1 student kommenterade:  

• Bra med handledda övningar och chatt-tillfällen.  

 

3. I vilken utsträckning har undervisningsformerna varit till hjälp för ditt lärande? Om 
du inte tycker att undervisningsformerna varit till hjälp för ditt lärande, varför inte? 

På frågan i vilken utsträckning undervisningsformerna hade varit till hjälp för det egna 
lärandet svarade 2 studenter i ”mycket stor utsträckning”, 3 studenter i ”ganska stor 
utsträckning” och 1 student i ”ganska liten utsträckning”. 

 

4. I vilken utsträckning har kurslitteraturen varit till hjälp för ditt lärande? Om du inte 
tycker att kurslitteraturen varit till hjälp för ditt lärande, varför inte? 



2 studenter upplevde att kurslitteraturen hade varit till hjälp för lärandet i ”mycket stor 
utsträckning”, 2 studenter i ”ganska stor utsträckning” och 1 student i ”ganska liten 
utsträckning”. 
 

1 student kommenterade:  

• De vetenskapliga artiklarna var svåra att greppa, inte minst för att de var skrivna på 
akademisk engelska. Boken vi använde kändes relevant och var användbar. 

 

5. Ungefär hur många timmar per vecka har du i genomsnitt lagt ner på arbete med 
kursen? Om du har lagt ner färre än 31 timmar, varför? 

Majoriteten, 5 studenter svarade att de lagt ner ”mellan 31 och 40 timmar i veckan” på 
studierna, 1 student svarade ”mellan 21 och 30 timmar”. 

1 student kommenterade:  

• Skolarbetet konkurrerar med mitt egna företag och familjen.  

 

6. I vilken utsträckning tycker du att arbetsbelastningen har varit jämnt fördelad över 
de 4,5 veckor som kursen pågick? 

På frågan om arbetsbelastningen var jämnt fördelad svarade 1 student i ”mycket stor 
utsträckning”, 4 studenter svarade i ”ganska stor utsträckning” och 1 student i ”ganska liten 
utsträckning”. 

 

7. Kursen har examinerats genom skriftliga inlämningsuppgifter, ett 
litteraturseminarium och ett paper. I vilken utsträckning tycker du att examinationerna 
har stämt överens med kursens mål? Om du upplever att de inte har stämt överens med 
målen, varför? 

På frågan om examinationsuppgifternas överensstämmelse med målen svarade 3 studenter i 
”mycket stor utsträckning” och 2 studenter i ”ganska stor utsträckning”. 
 

1 student kommenterade:  

• Hade gärna sett att någon uppgift inkluderade Epi-server eller någon annan CMS.  

 

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



4 studenter tyckte att kursen hade knutit an till forskning i ”mycket stor utsträckning” och 2 
studenter i ”ganska stor utsträckning”. 

 

9. Har du fler synpunkter på hur vi kan vidareutveckla kursen? 

Den sista frågan var en s.k. frisvarsfråga och besvarades av 3 studenter:  

• Hade gärna sett snabbare respons på frågor gällande inlämningsuppgifter. Tappade 
flera dagar pga frågor jag inte fick svar via "fråga din lärare" - funktionen.  
 
Pedagogiska och kompetenta lärare.  

• Bra kurs, bra föreläsningar, bra kurslitteratur, bra tempo, jämn arbetsbelastning. 
Mycket nöjd med kursen. Tack! 

• Stora mängder information (datum, uppgiftsbeskrivning) utspritt på flera ytor i 
pingpong, påpekar detta på flera kurser inom webbredaktör men det känns som att 
man inte tar till sig detta. Vägg med text på vissa sidor. För bred utspridning på 
kursens ämne i en så kort kurs, varför inte dela upp en för vetenskaplig text och en 
mer kommersiell (copy, seo). Upplägget känns därför rörigt. Väntade en månad på 
rättning, känns som lärare övergav kursen.  

 

Lärarkommentar: 

Tyvärr försenades rättningen av en av examinationsuppgifterna vilket förstås aldrig är 
bra när det inträffar. Dock rörde det sig om några enstaka dagars försening som 
dessutom meddelades via anslagstavlan. Vår målsättning är alltid att rätta alla 
examinationsuppgifter inom de tre veckor vi har till vårt förfogande men vid sjukdom 
och oförutsedda händelser är det ibland svårt att klara av detta. 

Det är vår målsättning att besvara alla frågor inom två arbetsdagar. Det hör till 
undantagen att detta inte följs och när det händer är det förstås ett misstag.  

 

Kursansvarigas avslutande kommentarer: 

Enkätsvaren har överlag gett uttryck för uppskattning och nöjdhet. Framförallt är det 
roligt att märka att forskningsanknytningen upplevs som starkare jämfört med förra 
kursomgången.  

Kursen får kritik för att rättningen försenades och för att respons på studenternas 
frågor tog för lång tid. Inför nästa kursomgång kommer vi att försöka planera bättre 
för att undvika detta. 

 
 



Kursrapport för 31KTX3 V17-2 Textproduktion 3, campus, 7,5 hp 
NGWEK15h 

Kursansvariga: Charlotte von Essen och Sirpa Bark  
 
Övriga medverkande lärare och förläsare: Johan Eklund, Linda Rydh och Johanna Persson  
 
Antal registrerade studenter: 19 
 
Underlag till kursrapporten 
Eftersom färre än 3 studenter besvarade kursvärderingen i Pingpong bygger kursrapporten 
huvudsakligen på lärarreflektioner. Som en del i en formativ utvärdering har istället 
studentkommentarer ur reflektionsdelen ur ”Inlämningsuppgift 2” inkluderats. Indirekt är 
studenterna på detta sätt i någon mån delaktiga i utvärderingen av kursen, naturligtvis med 
bevarad anonymitet. De frågeområden som har kunnat identifieras ur studentreflektionerna är 
två av enkätens nio frågor: kurslitteratur och examinationsuppgifter. 
 
Antal studenter med godkänt eller väl godkänt betyg på hela kursen vid rapportens 
sammanställande 2/6 2017: 12 vilket betyder en genomströmning på 63% 
 
Kursens examinationer  
Inlämningsuppgift 1, U-VG (2 hp)  
Examinationsuppgiften bestod i att utgå från kurslitteraturen och besvara ett antal frågor om 
bl.a.medieetik, flerkanalspublicering, textproduktion och hållbarhet.  
 
Litteraturseminarium, U-G (0,5 hp)  
Vid litteraturseminariet fick studenterna presentera texter och förbereda diskussionsfrågor 
kring bl.a. etik och hållbarhet. För att bli godkänd på examinationen krävdes ”aktivt 
deltagande” och att studenten visade att hen ”läst och förstått centrala delar av samtliga 
seminarietexter”.  
 
Inlämningsuppgift 2 – skriva värdebaserad text för flerkanalspublicering, U-VG (2 hp)  
I examinationsuppgiften skulle studenterna segmentera ett kundunderlag, välja lämpliga 
publiceringskanaler samt skriva målgruppsanpassade texter. Uppgiften avslutades med en 
kritisk reflektion kring uppgiften.  
 
Skriva paper, U-VG (3 hp)  
Examinationsuppgiften bestod i att skriva en mindre uppsats om ca 4-6 sidor om ett 
textproduktionsrelaterat ämne.  
 
Handledning, chatthandledning och workshop  
Under kursens gång hölls en workshop i ”värdebaserat skrivande”.  
 
Inför paperskrivandet erbjöds studenterna handledning i grupp vid två tillfällen, 13/3 
respektive 14/3. 13/3: 4 studenter och två lärare deltog. 14/3: inga studenter anmälda. 
 
Dessutom gavs paperhandledning i chatten vid två tillfällen.  
Antal deltagare 17/3: 1 student och två lärare.  
 
Betygskriterier  



För att få Väl godkänt på hela kursen krävdes Godkänt på seminariet, Väl godkänt på 
examinationsuppgiften ”Paper” samt Väl godkänt på minst en av de övriga 
inlämningsuppgifterna.  

 

 

Några studentreflektioner 

Kurslitteratur: 

I reflektionsdelen i examinationsuppgift 2 har hänvisats till På väg mot medievärlden, kapitel 
9, som en inspirationskälla: 

”Personligen tyckte jag att denna del av uppgiften var svårast då jag inte riktigt visste hur jag 
skulle skriva en text för att övertyga tveksamma personer…” ”Inspirationen till utformningen 
av tidningsannonsen fick jag från ett stycke i På väg mot medievärlden 2020 i kapitel 9 där 
Wahlund, Rademaker, Nilsson och Svahn (2013, s 159)” 

Examinationsuppgifter: 

2 studenter reflekterade kring examinationsuppgift 2 ”skriva värdebaserad text för 
flerkanalspublicering”: 

”Det var även svårt att skriva värdebaserade texter på publiceringskanalerna som skulle rikta 
sig mot varje kundsegment. Det var något som jag fick arbeta länge med eftersom man även 
skulle koppla in CSR i texterna. Jag tycker däremot att det var väldigt givande.” 

”Jag tycker att det alltid är svårt med värdebaserade texter… När det kommer till att inkludera 
hållbarhet i texter brukar det kännas ganska svårt till att börja med, dock anser jag att temat 
till uppgiften var roligt att skriva utifrån och lättare att koppla till hållbarhet. Avslutningsvis 
anser jag att det var en rolig uppgift att arbeta med då jag kan använda min fantasi och 
kreativitet genom att koppla bild och text och försöka tilltala alla olika kundsegment med 
hjälp av olika hjälpmedel såsom exempelvis rabatter.”  

 

Lärarkommentar: 

Tyvärr försenades rättningen av en av examinationsuppgifterna vilket förstås aldrig är bra när 
det inträffar. Dock rörde det sig om några enstaka dagars försening som dessutom meddelades 
via anslagstavlan. Vår målsättning är alltid att rätta alla examinationsuppgifter inom de tre 
veckor vi har till vårt förfogande men vid sjukdom och oförutsedda händelser är det ibland 
svårt att klara av detta. 

Det är vår målsättning att besvara alla frågor inom två arbetsdagar. Det hör till undantagen att 
detta inte följs och när det händer är det förstås ett misstag.  



På textseminariet kommenterade ett par studenter det faktum att de tycker att de 
engelskspråkiga artiklarna är svåra att greppa och kräver mycket tid att ta sig igenom. 

 

Kursansvarigas avslutande kommentarer: 

Att skriva referenser på ett korrekt sätt är svårt, exempelvis har många av studenterna i 
uppgift 1 hänvisat till redaktörerna Nygren och Wadbring när de egentligen är en 
kapitelförfattare som ska stå som referens. 14 studenter av 18 fick anmärkning på det. 
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