
Kursrapporter för 31KTX3 och 31ETX3 
 
Kursrapport för 31KTX3 V18-2 Textproduktion 3, 7,5 hp NGWEK16h  
 
Kursansvariga: Charlotte von Essen och Sirpa Bark  
 
Övriga medverkande lärare och förläsare: Johan Eklund, Linda Rydh och Johanna Persson  
 
Antal registrerade studenter: 15   
 
Underlag till kursrapporten 
Kursrapporten bygger huvudsakligen på en sammanställning av studenternas kursvärdering i  
Pingpong. Enkäten besvarades av 5 studenter (33%). 
 
Datum för kursrapportens sammanställande: 2018-05-29 
 
Antal studenter med godkänt eller väl godkänt betyg på hela kursen vid rapportens 
sammanställande: 10, 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 via Adobe Connect pro.  
 
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.  

Sammanställning av studenternas kursvärdering   



Kursens lärandemål framgår av kursplanen. I kursen har du stött på olika undervisningsformer, 
exempelvis inlämningsuppgifter, seminarier, föreläsningar, övningar, grupparbeten och handledning. 
I vilken utsträckning stämmer följande påstående: 

1. Undervisningen på kursen har varit till stöd för mitt lärande. 

  

 
 

Alternativ Stämmer inte alls. Stämmer delvis. Stämmer ganska 
bra. Stämmer helt. 

Fördelning 0% 0% 60% 40% 
Antal 0 0 3 2 

 

5 av 15 har svarat (33%) 
Max antal val: 1 

  

2. Undervisningsformerna har varit relevanta i förhållande till kursens lärandemål. 

 
 

Alternativ Stämmer inte alls. Stämmer delvis. Stämmer ganska 
bra. Stämmer helt. 

Fördelning 0% 20% 20% 60% 
Antal 0 1 1 3 

 

5 av 15 har svarat (33%) 
Max antal val: 1 

Kurslitteraturen har bestått av en antologi, På väg mot medievärlden 2020: journalistik, teknik, 
marknad.(2013) samt ett antal vetenskapliga artiklar om bl.a. flerkanalspublicering och digital 
storytelling. 

3. Kurslitteraturen och annat material på kursen har varit till stöd för mitt lärande. 

 
 

Alternativ Stämmer inte alls. Stämmer delvis. Stämmer ganska 
bra. Stämmer helt. 

Fördelning 0% 0% 20% 80% 
Antal 0 0 1 4 

 



5 av 15 har svarat (33%) 
Max antal val: 1 

Kursens lärare har medverkat genom att föreläsa, examinera, handleda och besvara frågor. 

4. Lärarna på kursen har varit till stöd för mitt lärande. 

 
 

Alternativ Stämmer inte alls. Stämmer delvis. Stämmer ganska 
bra. Stämmer helt. 

Fördelning 0% 0% 40% 60% 
Antal 0 0 2 3 

 

5 av 15 har svarat (33%) 
Max antal val: 1 

 

Respondentkommentarer:  

• Väldigt bra med handledning under paper- skrivandet! Att kunna sitta ner i små grupper och 
diskutera fram och tillbaka och få inspiration! Betydde mycket. 

Kursens innehåll omfattar bl.a. flerkanalspublicering, värdebaserad textproduktion, 
medborgarjournalistik, digital storytelling och källkritik. 

5. Kursens innehåll har varit relevant i förhållande till kursens lärandemål. 

 
 

Alternativ Stämmer inte alls. Stämmer delvis. Stämmer ganska 
bra. Stämmer helt. 

Fördelning 0% 0% 20% 80% 
Antal 0 0 1 4 

 

5 av 15 har svarat (33%) 
Max antal val: 1 

Kursen examineras genom tre inlämningsuppgifter: "Flerkanalspublicering, Etik & Hållbarhet", 
"Värdebaserad textproduktion" och "Paper", samt ett "Seminarium". 

6. Kursens examinationer har varit relevanta i förhållande till kursens lärandemål. 

 
 
Alternativ Stämmer inte alls. Stämmer delvis. Stämmer ganska Stämmer helt. 



bra. 
Fördelning 0% 0% 40% 60% 
Antal 0 0 2 3 

 

5 av 15 har svarat (33%) 
Max antal val: 1 

7. Genom kursen har jag fått ökad kunskap om forskning inom kursens kunskapsområde. 

 
 

Alternativ Stämmer inte alls. Stämmer delvis. Stämmer ganska 
bra. Stämmer helt. 

Fördelning 0% 0% 40% 60% 
Antal 0 0 2 3 

 

5 av 15 har svarat (33%) 
Max antal val: 1 

8. Genom kursen har jag utvecklat mitt kritiska tänkande. 

 
 

Alternativ Stämmer inte alls. Stämmer delvis. Stämmer ganska 
bra. Stämmer helt. 

Fördelning 0% 0% 60% 40% 
Antal 0 0 3 2 

 

5 av 15 har svarat (33%) 
Max antal val: 1 

9. Genom kursen har jag utvecklat mitt vetenskapliga förhållningssätt. 

 
 

Alternativ Stämmer inte alls. Stämmer delvis. Stämmer ganska 
bra. Stämmer helt. 

Fördelning 0% 0% 100% 0% 
Antal 0 0 5 0 

 

5 av 15 har svarat (33%) 
Max antal val: 1 

10. Genom kursen har jag fått en ökad förståelse för forskning. 



 
 

Alternativ Stämmer inte alls. Stämmer delvis. Stämmer ganska 
bra. Stämmer helt. 

Fördelning 0% 40% 60% 0% 
Antal 0 2 3 0 

 

5 av 15 har svarat (33%) 
Max antal val: 1 

11. Mina förkunskaper var tillräckliga för att tillgodogöra mig kursens innehåll. 

 
 

Alternativ Stämmer inte alls. Stämmer delvis. Stämmer ganska 
bra. Stämmer helt. 

Fördelning 0% 0% 60% 40% 
Antal 0 0 3 2 

 

5 av 15 har svarat (33%) 
Max antal val: 1 

12. Jag har fått en tydlig bild av hur kursen passar in i min utbildning. 

 
 

Alternativ Stämmer inte alls. Stämmer delvis. Stämmer ganska 
bra. Stämmer helt. 

Fördelning 0% 0% 60% 40% 
Antal 0 0 3 2 

 

5 av 15 har svarat (33%) 
Max antal val: 1 

13. Mina synpunkter i övrigt på kursen. 

 

Fritextsvar:  

• Rolig kurs! Tuff med flera skrivuppgifter på rätt kort tid men upplägget var ändå bra så att 
man hade tid för en uppgift i taget.  

 

1 av 15 har svarat (6%) 



 

 

Kursansvarigas kommentarer 

Enkäten bestod av 12 påståenden med svarsalternativen ”stämmer inte alls”, ”stämmer delvis”, 
”stämmer ganska bra” och ”stämmer helt”. Enkäten avslutades därefter med en frisvarsfråga. 10 av 
påståendena har besvarats med svarsalternativen ”stämmer helt” och ”stämmer ganska bra”, vilket 
antyder att kursen har varit framgångsrik i de flesta delar. 2 påståenden (2 och 10) har även 
besvarats med svarsalternativet ”stämmer delvis”.  

Påstående nummer 2 handlar om huruvida undervisningsformerna har varit till hjälp för lärandet 
vilket en student anser ”stämmer delvis”. Då ingen kommentar har lämnats i anslutning till frågan är 
det svårt att dra några slutsatser av svaret.   

Påstående nummer 10 fick ett liknande resultat i båda studentgrupperna (campus och distans). Vi 
tycker att det är lite förvånande att studenterna inte upplever att kunskapen om forskning har ökat 
då en av examinationsuppgifterna handlar om att skriva ett mindre paper, vilket kan ses som en 
grundläggande övning i ”att forska”. Men vi inser också att begreppet ”forska” kan låta svårt och tror 
att en förklaring kan vara att studenterna inte kopplar sitt paper med forskning. Inför nästa 
kursomgång kommer vi därför att vara tydligare med att skrivandet av ett akademiskt paper faktiskt 
handlar om forskning. 

Ett resultat som det var extra roligt att ta del av gällde huruvida lärarna på kursen varit till stöd för 
lärandet.  3 studenter har valt svarsalternativet ”stämmer helt” medan 2 studenter svarat ”stämmer 
delvis”. En student har dessutom lämnat följande kommentar: ” Väldigt bra med handledning under 
paper- skrivandet! Att kunna sitta ner i små grupper och diskutera fram och tillbaka och få 
inspiration! Betydde mycket.” 

En student kommenterade den avslutande frisvarsfrågan så här: ”Rolig kurs! Tuff med flera 
skrivuppgifter på rätt kort tid men upplägget var ändå bra så att man hade tid för en uppgift i taget.”  

Såväl genomströmning som resultatet i kursenkäten tyder på att kursen har fungerat mycket väl 
överlag i campusgruppen.  

Vi vill avsluta med att tacka de studenter som har besvarat kursenkäten och hjälper oss att utveckla 
kursen! 
 
Borås 2018-05-30 
 
Charlotte von Essen & Sirpa Bark 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kursrapport för 31ETX3 V18-2 Textproduktion 3, distans, 7,5 hp NGWDK16h  
 

Kursansvariga: Charlotte von Essen och Sirpa Bark  
 

Övriga medverkande lärare och förläsare: Johan Eklund, Linda Rydh och Johanna Persson  
 
Antal registrerade studenter: 22   
 
Underlag till kursrapporten 
Kursrapporten bygger huvudsakligen på en sammanställning av studenternas kursvärdering i  
Pingpong. Enkäten besvarades av 3 studenter (13%). 
 
Datum för kursrapportens sammanställande: 2018-05-29 
 
Antal studenter med godkänt eller väl godkänt betyg på hela kursen vid rapportens 
sammanställande: 10, vilket betyder en genomströmning på 45% 
 
 
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 via Adobe Connect pro.  
 
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.  

Sammanställning av studenternas kursvärdering   

Kursens lärandemål framgår av kursplanen. I kursen har du stött på olika undervisningsformer, 
exempelvis inlämningsuppgifter, seminarier, föreläsningar, övningar, grupparbeten och handledning. 
I vilken utsträckning stämmer följande påstående: 



1. Undervisningen på kursen har varit till stöd för mitt lärande. 

  

 
 

Alternativ Stämmer inte alls. Stämmer delvis. Stämmer ganska 
bra. Stämmer helt. 

Fördelning 0% 0% 100% 0% 
Antal 0 0 3 0 

 

3 av 22 har svarat (13%) 
Max antal val: 1 

  

2. Undervisningsformerna har varit relevanta i förhållande till kursens lärandemål. 

 
 

Alternativ Stämmer inte alls. Stämmer delvis. Stämmer ganska 
bra. Stämmer helt. 

Fördelning 0% 0% 66,7% 33,3% 
Antal 0 0 2 1 

 

3 av 22 har svarat (13%) 
Max antal val: 1 

Kurslitteraturen har bestått av en antologi, På väg mot medievärlden 2020: journalistik, teknik, 
marknad.(2013) samt ett antal vetenskapliga artiklar om bl.a. flerkanalspublicering och digital 
storytelling. 

3. Kurslitteraturen och annat material på kursen har varit till stöd för mitt lärande. 

 
 

Alternativ Stämmer inte alls. Stämmer delvis. Stämmer ganska 
bra. Stämmer helt. 

Fördelning 0% 33,3% 33,3% 33,3% 
Antal 0 1 1 1 

 

3 av 22 har svarat (13%) 
Max antal val: 1 

Kursens lärare har medverkat genom att föreläsa, examinera, handleda och besvara frågor. 



4. Lärarna på kursen har varit till stöd för mitt lärande. 

 
 

Alternativ Stämmer inte alls. Stämmer delvis. Stämmer ganska 
bra. Stämmer helt. 

Fördelning 0% 0% 33,3% 66,7% 
Antal 0 0 1 2 

 

3 av 22 har svarat (13%) 
Max antal val: 1 

Kursens innehåll omfattar bl.a. flerkanalspublicering, värdebaserad textproduktion, 
medborgarjournalistik, digital storytelling och källkritik. 

5. Kursens innehåll har varit relevant i förhållande till kursens lärandemål. 

 
 

Alternativ Stämmer inte alls. Stämmer delvis. Stämmer ganska 
bra. Stämmer helt. 

Fördelning 0% 33,3% 66,7% 0% 
Antal 0 1 2 0 

 

3 av 22 har svarat (13%) 
Max antal val: 1 

Kursen examineras genom tre inlämningsuppgifter: "Flerkanalspublicering, Etik & Hållbarhet", 
"Värdebaserad textproduktion" och "Paper", samt ett "Seminarium". 

6. Kursens examinationer har varit relevanta i förhållande till kursens lärandemål. 

 
 

Alternativ Stämmer inte alls. Stämmer delvis. Stämmer ganska 
bra. Stämmer helt. 

Fördelning 0% 0% 66,7% 33,3% 
Antal 0 0 2 1 

 

3 av 22 har svarat (13%) 
Max antal val: 1 

7. Genom kursen har jag fått ökad kunskap om forskning inom kursens kunskapsområde. 

 
 



Alternativ Stämmer inte alls. Stämmer delvis. Stämmer ganska 
bra. Stämmer helt. 

Fördelning 0% 33,3% 33,3% 33,3% 
Antal 0 1 1 1 

 

3 av 22 har svarat (13%) 
Max antal val: 1 

8. Genom kursen har jag utvecklat mitt kritiska tänkande. 

 
 

Alternativ Stämmer inte alls. Stämmer delvis. Stämmer ganska 
bra. Stämmer helt. 

Fördelning 0% 0% 100% 0% 
Antal 0 0 3 0 

 

3 av 22 har svarat (13%) 
Max antal val: 1 

9. Genom kursen har jag utvecklat mitt vetenskapliga förhållningssätt. 

 
 

Alternativ Stämmer inte alls. Stämmer delvis. Stämmer ganska 
bra. Stämmer helt. 

Fördelning 0% 33,3% 33,3% 33,3% 
Antal 0 1 1 1 

 

3 av 22 har svarat (13%) 
Max antal val: 1 

10. Genom kursen har jag fått en ökad förståelse för forskning. 

 
 

Alternativ Stämmer inte alls. Stämmer delvis. Stämmer ganska 
bra. Stämmer helt. 

Fördelning 0% 66,7% 0% 33,3% 
Antal 0 2 0 1 

 

3 av 22 har svarat (13%) 
Max antal val: 1 



11. Mina förkunskaper var tillräckliga för att tillgodogöra mig kursens innehåll. 

 
 

Alternativ Stämmer inte alls. Stämmer delvis. Stämmer ganska 
bra. Stämmer helt. 

Fördelning 0% 66,7% 0% 33,3% 
Antal 0 2 0 1 

 

3 av 22 har svarat (13%) 
Max antal val: 1 

12. Jag har fått en tydlig bild av hur kursen passar in i min utbildning. 

 
 

Alternativ Stämmer inte alls. Stämmer delvis. Stämmer ganska 
bra. Stämmer helt. 

Fördelning 0% 33,3% 33,3% 33,3% 
Antal 0 1 1 1 

 

3 av 22 har svarat (13%) 
Max antal val: 1 

13. Mina synpunkter i övrigt på kursen. 

 

Fritextsvar:  

• Dessa tre är jag tveksam till medborgarjournalistik och digital storytelling 
Sen tror jag att jag har missuppfattat värdebaserad textproduktion 

• För inlämning Värdebaserad Textproduktion hade det varit kul om ni uppmuntrat till egen 
design av själva texten också. Jag gjorde en design till två av texterna och det gjorde 
uppgiften mycket roligare.  

 

2 av 22 har svarat (9%) 

Kursansvarigas kommentarer 

Enkäten bestod av 12 påståenden med svarsalternativen ”stämmer inte alls”, ”stämmer delvis”, 
”stämmer ganska bra” och ”stämmer helt”. Enkäten avslutades därefter med en frisvarsfråga. Fem av 
påståendena har besvarats med svarsalternativen ”stämmer helt” och ”stämmer ganska bra”, vilket 
antyder att kursen har varit framgångsrik i dessa avseenden. Merparten av påståendena har dock av 
en eller två studenter besvarats med svarsalternativet ”stämmer delvis” vilket tyder på att kursen 



kan förbättras på vissa områden. De påståenden där mer än en student har valt svarsalternativet 
”stämmer delvis” handlar om huruvida kursen har gett ökad förståelse för forskning (påstående 10) 
och huruvida studentens förkunskaper var tillräckliga för att tillgodogöra sig kursens innehåll 
(påstående 11).  

Påstående nummer 10 fick ett liknande resultat i båda studentgrupperna (distans och campus). Vi 
tycker att det är lite förvånande att studenterna inte upplever att kunskapen om forskning har ökat 
då en av examinationsuppgifterna handlar om att skriva ett mindre paper, vilket kan ses som en 
grundläggande övning i ”att forska”. Men vi inser också att begreppet ”forska” kan låta svårt och tror 
att en förklaring kan vara att studenterna inte kopplar sitt paper med forskning. Inför nästa 
kursomgång kommer vi därför att vara tydligare med att skrivandet av ett akademiskt paper faktiskt 
handlar om forskning. 

Då kursen är valbar och den tredje textproduktionskursen på webbredaktörsprogrammet hade vi 
förväntat oss att studenterna anser att de har tillräckligt med förkunskaper. Eventuellt kan det 
faktum att studenterna förväntas ha med sig vissa förkunskaper ha bidragit till en känsla av att inte 
leva upp till kursens förväntningar. Vid kursrapportens sammanställande och efter två 
inlämningstillfällen har mindre än 50% av kursdeltagarna avslutat kursen. Inför nästa kursomgång 
behöver vi analysera resultatet och försöka förbättra kursens svagheter. 

I den avslutande frisvarsfrågan nämns delar av kursinnehållet som en student ”känner sig tveksam 
till”. Det framkommer inte om det är på personliga grunder eller i relation till något av enkätens 
påståenden som frågan har besvarats. Samma student skriver också att hen tror sig ha missuppfattat 
examinationsuppgiften ”värdebaserat skrivande”. Den andra studenten som har besvarat 
frisvarsfrågan föreslår att vi uppmuntrar till design av texten i examinationsuppgift ”värdebaserat 
skrivande”. Det är inget dåligt förslag men på kursen examineras endast text och även om det är helt 
frivilligt att göra en layout, design etc. så är det ingenting som på något sätt påverkar bedömningen 
av uppgiften. Vi kan inte uppmuntra studenterna att lägga tid och arbete på något som inte bedöms. 

Vi vill avsluta med att tacka de studenter som har besvarat kursenkäten och hjälper oss att utveckla 
kursen! 
 
Borås 2018-05-30 
 
Charlotte von Essen & Sirpa Bark 
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