
Kursrapport 

31KTX2 H16-2 Textproduktion 2, 7,5 hp NGWEK15h  
 
Kursansvariga: Charlotte von Essen och Jonas Söderholm 
 
Medverkade på kursen gjorde även: 
Camilla Hentschel 
David Gunnarsson Lorentzen  
Karin Dessne 
Maria Ringbo 
Linda Rydh  
 
Antal registrerade studenter: 36 (personer med avbrott på kursen tas ej med).  
Kursrapporten bygger på en sammanställning av studenternas kursvärdering i Pingpong.  
Enkäten besvarades av 7 studenter (19%)  
 
 
Kursens examinationsuppgifter: 
 
Inlämning: Lättläst text (1,5 hp) 
Examinationsuppgiften bestod av två delar där den första handlade om att analysera en 
brukstext med avseende på begriplighet/läsbarhet, och den andra delen om att skriva om en 
publicerad text till Lättläst text, dvs. text som är anpassad för en målgrupp med särskilt höga 
krav på begriplighet och läsbarhet. 
 
Betygskala: Underkänt, Godkänt eller Väl godkänt 
 
Seminarium: Muntlig redovisning (1,5 hp) 
Vid seminariet skulle studenterna med utgångspunkt i kurslitteraturen presentera och 
förbereda en diskussion kring ett av följande teman: 
Lagar och riktlinjer i relation till tillgängligt & jämställt språk 
Textproduktion, hållbarhet och etik 
Språk, teknik & medier 
Betygskala: Underkänt eller Godkänt 
 
Inlämning: Copytext (1,5 hp) 
Examinationsuppgiften bestod i att utifrån ett scenario skriva annonstext till tre olika typer 
av annonser. Uppgiften avslutas med en reflektion kring skrivprocessen. 
Betygskala: Underkänt, Godkänt eller Väl godkänt 
 
Inlämning: Redaktionsarbete och sökmotoroptimering (3,0 hp) 
Examinationsuppgiften bestod i att producera en målgruppsanpassad text till en fiktiv 
Miljöorganisations webbplats och att sökmotoroptimera texten. Uppgiften avslutades med en 
kritisk reflektion kring arbetsprocessen. 
Betygskala: Underkänt, Godkänt eller Väl godkänt 
 
Under kursens gång har tre övningstillfällen erbjudits där studenterna under en 
begränsad tid kunde få feedback och kommentarer från lärare och kurskamrater. 
 
För att få betyget väl godkänd (VG) på hela kursen ska studenten vara godkänd på samtliga 
examinationsuppgifter och dessutom ha fått betyget väl godkänd på minst två av kursens 
examinationsuppgifter.  
 



Sammanfattning av studenternas kursvärdering 
 
Kursens relevans i förhållande till utbildningens mål (fråga 1) upplevdes som mycket 
relevant (57,1%), ganska relevant (28,6%) och ganska irrelevant (14,3%). 
 
På frågan i vilken utsträckning studenten tyckte att hen hade uppnått kursens mål (fråga 2) 
svarade 1 student (14,3%) i mycket stor utsträckning och 6 studenter (85,7%) svarade i 
ganska stor utsträckning. 

2 studenter (28,6%) uppgav att de hade varit närvarande på schemalagda moment (fråga 3) 
i mycket stor utsträckning, 3 studenter (42,9%) i ganska stor utsträckning och 2 studenter 
(28,6%) i ganska liten utsträckning. 

Ingen kommentar lämnades i följdfrågan (fråga 4) om skälen till att man inte hade varit 
närvarande i större utsträckning. 

En majoritet av studenterna (85,7%) ansåg att undervisningsformerna hade varit till hjälp i 
ganska stor utsträckning (fråga 5). 1 student (14,3%) ansåg i ganska liten utsträckning. 

I en följdfråga (fråga 6) kunde studenterna beskriva varför de eventuellt inte tyckte att 
undervisningsformerna hade varit till hjälp för det egna lärandet. En student kommenterade 
så här: ”Vissa föreläsningar har varit lite irrelevanta.” 

7 studenter (100%) tyckte att kurslitteraturen hade varit till hjälp för det egna lärandet (fråga 
7). 

En student kommenterade litteraturen i en följdfråga (fråga 8): "Tekniken bakom språket" var 
inte till någon hjälp (…) Känns ju inte så relevant eller användbart med en 6 år gammal bok 
om Internet.” 

På frågan ungefär hur många timmar studenten hade lagt ner på kursen (fråga 9) svarade 3 
studenter (42,9%) mellan 41-50 timmar, 2 studenter (28,6%) 31-40 timmar och 2 studenter 
(28,6%) 21-30 timmar.  
 
En student kommenterade i följdfrågan (fråga 10) varför hen hade lagt ner mindre än 31 
timmar i veckan på sina studier: ”Därför det har inte behövts.” 
 
På frågan om arbetsbelastningen var jämnt fördelad över tid (fråga 11) ansåg 4 studenter 
(57,1%) i ganska liten utsträckning och 3 studenter (42,9%) i ganska stor utsträckning. 

Examinationsuppgifterna ansågs av en majoritet av studenterna (85,7%) ha stämt överens 
med kursens mål (fråga 12) i ganska stor utsträckning (50%) och av 1 student (14,3%) i 
ganska liten utsträckning. 

Examinationsuppgifternas överensstämmelse med kursens mål kommenterades (fråga 13): 
”Den återkommande uppgiften att jämföra en akademisk text med den aktuella texten 
kändes lite tjatigt. (…) Kändes som om man skrev samma sak flera gånger när stilistiken 
alltid fanns med och referenshantering fanns med vid 2 uppgifter.” 

På frågan om kursen hade knutit an till relevanta yrkesområden (fråga 14) svarade 4 
studenter (57,1%) i ganska stor utsträckning, 2 studenter (28,6%) i mycket stor utsträckning 
och 1 student (14,3%) i ganska liten utsträckning.  



3 studenter (50%) upplevde att kursen knutit an till forskning (fråga 15) i ganska stor 
utsträckning, 2 studenter (33,3%) i ganska liten utsträckning och 1 student (16,7%) i ganska 
liten utsträckning.  

Enkäten avslutades med en frisvarsfråga (fråga 16). Kommentarer i urval: 

”(…) En 1,5 hp-uppgift har aldrig varit så stor som i denna kurs.”, ”Sen känns det självklart 
surt att alla uppgifter är sena, när pressen på elever att lämna in är väldigt stor.”, ”Annars är 
lärarna mycket bra lärare.”, ”Rolig kurs!”, ”Bättre uppdaterad kurslitteratur. Det känns inte 
seriöst att ha en bok från 2007 som pratar om att den bästa webbläsaren är Internet explorer 
osv. (…)”, ”Mer undervisning i SEO eftersom det är något som efterfrågas på 
arbetsmarknaden (…) Mer praktiskt arbete.”, ”Bättre handledning där lärarna är införstådda 
med alla delar i inlämningsuppgifter”, ”Mer fördjupning inom CMS och Episerver”, ”Om ämnet 
hållbar textproduktion ska vara en stor del av kursen bör det finnas mer relevant litteratur 
kring detta.”, ”Bra föreläsning om jämställt språk. Bra att ämnet lyfts!”, ”Arbetsbelastningen 
var för hög hela tiden. (…) Jag lade lika stor kraft på 1,5hp-uppgifterna som 
redaktionsarbetet för att det behövdes.”, ”Det blev ganska stressigt på slutet med bara en 
vecka för redaktionsarbetet,(…) ett tips kan vara att istället för det seminariet som var nu (…) 
ha ett seminarie i samband med red.arbete eftersom att teman på dessa går hand i hand.” 

 

Kursansvarigas kommentarer: 

Kursen Textproduktion 2 är en obligatorisk kurs på webbredaktörsprogrammet. Nytt för den 
senaste kursomgången var att kursen följde en nyreviderad kursplan som hade utvecklats 
med ambitionen att få kursen HU-diplomerad. Detta medförde att examinationsuppgifterna 
fick ett tydligare HU-perspektiv, men utan att detta egentligen uppvägdes av mer 
undervisning om HU. Ytterligare en annan aspekt som skiljde förutsättningarna åt från förra 
kursomgången hade att göra med att en av de kursansvariga var involverad i ett pedagogiskt 
utvecklingsprojekt om akademiskt skrivande där studenternas examinationsuppgifter skulle 
utgöra en del av det empiriska materialet. Studenterna tillfrågades om de kunde tänka sig att 
delta anonymt i studien. Deltagandet var frivilligt men risken finns nog ändå att det inte 
upplevdes så.  

Studenternas uppfattning om kursen hade trots detta stora likheter med åsikterna efter förra 
kursomgången. Liksom efter förra kursomgången upplevdes kursen vara relevant i 
förhållande till programmets mål. Upplevelsen av den egna måluppfyllelsen i förhållande till 
kursens mål var liksom förra året god. Det som stack ut i den här kursutvärderingen var 
framförallt att arbetsinsatsen bedömdes som oproportionerligt stor i förhållande till antalet 
högskolepoäng. Det kan finnas skäl att misstänka att upplevelsen av kursen som mer 
krävande den här gången hade att göra med de nya inslagen av HU och det pedagogiska 
utvecklingsprojektet om akademiskt skrivande. Några kommentarer pekar i en sådan 
riktning. Inför nästa kursomgång kommer vi därför att se till att den nya kursplanens mål 
understöds bättre i form av mer undervisning om HU.  

 


