
Kursrapport för 31KTX1 V17-3 Textproduktion 1, 7,5 hp, NGWEK16h 

Kursansvariga: Charlotte von Essen och Linda Rydh  
Övriga medverkande lärare och förläsare: Sirpa Bark, Sara Hellberg, Cecilia Zetterström och 
Birgitta Wallin  

Antal registrerade studenter: 40 

Kursrapporten bygger huvudsakligen på en sammanställning av studenternas kursvärdering i 
Pingpong. Enkäten besvarades av 5 studenter (12%) och bestod av tio frågor som behandlade 
måluppfyllelse, närvaro, undervisningsformer, kurslitteratur, arbetsbelastning, 
examinationsuppgifter, professionsanknytning och forskningsanknytning.  

Datum för rapportens sammanställande: 30 juni 2017 
 
 
Kursens examinationsuppgifter  
 
Inlämningsuppgift: Webbtext, U-VG (2 hp)  
 
Examinationsuppgiften bestod i att baserat på intervjumaterial och faktainsamling skriva en 
webbanpassad nyhetsartikel om något som berör webbredaktörens yrkesroll.  
Antal godkända eller väl godkända på examinationsuppgiften vid rapportens sammanställande: 30 
 
 
Seminarium: Webbtext, U-G (1 hp)  
 
Under seminariet skulle studenterna ge konstruktiv kritik på varandras webbtexter. Förutom att 
särskilt ansvara för att ge kritik på en av texterna skulle de även kort presentera sin egen text 
och redogöra för den egna skrivprocessen.  
Antal godkända eller väl godkända på examinationsuppgiften vid rapportens sammanställande: 
Uppgift ej tillgänglig 
 
 
Inlämningsuppgift: Hemtentamen, U-VG (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.  
Antal godkända eller väl godkända på examinationsuppgiften vid rapportens sammanställande: 24 
 
Frivilliga handledningar och chattillfällen  
 
Under kursens gång erbjöds studenterna två handledda övningstillfällen (skriva nyhetstext och 
skriva personporträtt) samt två handledningar inför inlämning av examinationsuppgift 
hemtentamen.  
 
Betygskriterier  

För att få betyget godkänt på kursen krävdes godkänt betyg på alla examinationsuppgifter. För 
att få betyget Väl godkänt på hela kursen krävdes Väl godkänt på Inlämningsuppgift: 
hemtentamen, godkänt eller väl godkänt på Inlämningsuppgift: Webbtext samt godkänt på 
Seminarium: Webbtext. 



 

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

Respondentkommentarer:  

 Jag tycker den examinerande uppgiften där vi skulle skriva en nyhetstext kändes 
irrelevant för kursen då det inte är journalistik vi läser. Jag upplever att vi, som 
webbredaktörer i första hand kommer skriva andra typer av texter än nyhetstexter.  

 Även examinationsuppgifterna föll bra in under kursens mål- 

 

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

2 studenter svarade att de hade varit närvarande i ”mycket stor utsträckning” och 3 studenter 
svarade i ”ganska stor utsträckning”. 

 

Respondentkommentarer:  

 Jag har varit närvarande på samtliga schemalagda moment bortsett från 
handledningstillfällena (kände att jag inte behövde fråga någonting) och den sista 
workshoppen (var på den första och kände att den inte gav så mycket, så jag var inte 
motiverad nog att gå på den sista). 
 
Förslag: Vinkla workshopparna ännu mer mot examinationsuppgifterna. Det blev 
alldeles för många texter att arbeta med som det var nu, jag hade hellre velat få respons 
på utkast av mina examinationsuppgifter istället för ett "irrelevant" personporträtt. 

Svar från lärare: Det är förståeligt att man som student framförallt är intresserad av att lyckas 
så bra som möjligt på examinationsuppgifterna men kursen syftar till en mer generell kunskap, 
uttryckt i läromålen som bl a ” Självständigt kunna producera texter som uppfyller vissa 
stilistiska krav.”, ” I dialog med andra, diskutera och argumentera för texters utformning” och 
”Inhämta relevant material samt tillämpa grundläggande källkritisk metod”. Detta är färdigheter 
som vi menar uppnås bl a genom de handledda övningstillfällen som erbjuds.   

 

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



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

Respondentkommentarer:  

 Tycker böckerna gav mer än undervisningarna 
 Informationsrika föreläsningar med lärare som känns mycket pålästa om sina ämnen, 

det har uppskattats! 

 

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

3 studenter upplevde att kurslitteraturen hade varit till hjälp för lärandet i ”mycket stor 
utsträckning” och 2 studenter i ”ganska stor utsträckning”. 
 

Respondentkommentarer:  

 Har varit avgörande 
 Väldigt passande och bra litteratur till kursen! 

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

På frågan hur många timmar per vecka studenterna hade lagt ner på studierna svarade 1 student 
”mellan 41 och 50 timmar”, 3 studenter svarade ”mellan 31 och 40 timmar” och 1 student ”upp 
till 20 timmar”.  

 

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

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

 

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

På frågan om examinationsuppgifternas överensstämmelse med målen svarade 1 student i 
”mycket stor utsträckning” och 4 studenter i ”ganska stor utsträckning”.  

Respondentkommentarer:  

 Jag tycker den examinerande uppgiften nyhetstext kändes irrelevant för kursen då det 
inte är till journalist vi läser. Även en av frågorna i hemtentamen utgick ifrån en 
nyhetsartikel och även den kändes irrelevant. Jag upplever att man som webbredaktör i 
första hand kommer skriva andra typer av texter, som informationstexter och säljande 



texter och hade därför önskat ett mindre fokus på just nyhetstexter och journalistik och 
mer fokus på tex SEO och målgruppsanpassning. 

 På frågan om källkritik (nr 1 på del A av Hemtentamen) hade jag svårt att förstå fullt ut 
vad ni sökte efter för svar, särskilt då jag samtidigt villa försöka följa kursens mål och 
den generella uppgiftsbeskrivningen. Punkterna som ni önskade vi skulle ha med i vårt 
svar var inslingrade i en samma mening, vilket gjorde det svårt att ta ut konkreta 
stödord för vad jag skulle skriva. Kanske att frågan kunde delas upp i fler meningar, för 
att studenter lättare skall kunna förstå vad som eftersöks? Jag upplevde det också som 
väldigt svårt att hålla sig till gränsen på max 1000 ord vid fråga 1, åtminstone om allt 
som efterfrågades skulle finnas med på ett självständigt och reflekterande sätt i 
förhållande till literatur. 
 
Frågan om stilistik var krånglig, eller kanske snarare själva området. Jag har inte 
jättemycket grunder inom grammatik att stå på, vilket gjorde att det blev väldigt mycket 
nytt för mig att ta in inför frågan för att kunna förstå den korrekt. 

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

På frågan i vilken utsträckning kursen förbereder för professionen svarade 1 student i ”mycket 
stor utsträckning”, 3 studenter i ”ganska stor utsträckning” och 1 student i ”ganska liten 
utsträckning”. 
 

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

1 studenter svarade att hen tyckte kursen hade forskningsanknytning i ”mycket stor 
utsträckning”, 2 studenter svarade i ”ganska stor utsträckning” och 2 studenter ansåg att kursen 
anknöt till forskning i ”ganska liten utsträckning”. 

 

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

Fritextsvar:  

 Som jag skrev innan tycker jag det borde vara ett mindre fokus på nyhetstexter och 
journalistik då jag inte upplever att det är webbredaktörens huvudsyssla. Jag upplevde 
stilistik som ett svårt ämne kanske kan den delen examineras genom ett seminarium där 
deltagarna tillsammans får granska olika typer av texter och sedan identifiera 
stilmarkörer och beskriva dess effekt, för att sedan diskutera det i grupp. Alternativt lägg 
mer fokus på det på föreläsningarna, jag tycker inte en föreläsningen räckte för att jag 
skulle förstå ett sådant svårt ämne som sedan en hel fråga handlade om på hemtentamen 
(jag läste kurslitteraturen men även den var svår att förstå).  

 Tycker det har varit en bra kurs. Har fått mig att tänka annorlunda när jag läser och 
skriver texter 

 Tack för att ni snabbt och utvecklat svarat på de frågor som ställts!  
 Nej 

 

 



Kursansvarigas kommentarer 
 

Kursen Textproduktion 1 ges för två studentgrupper samtidigt (webbredaktör campus & 

distans) och i år var det 90 studenter som samtidigt läste kursen. Detta gör det till en krävande 

kurs som ställer höga krav på medverkande lärare, särskilt i samband med rättning och skriftlig 

feedback.  

Kursen har trots detta till största delen tagits emot positivt av studenterna. 

Undervisningsformerna, särskilt föreläsningarna, och kurslitteraturen upplevs ha varit till hjälp 

för det egna lärandet och det framkommer att kursen har fått en student ”att tänka annorlunda 

när jag läser och skriver texter”.  

Examinationer 

Examinationsuppgiften ”webbtext” som gick ut på att skriva en webbanpassad nyhetstext får 

kritik av en student som menar att det finns andra texttyper som är mer relevanta för en 

webbredaktör att känna till. I kommande kurser vill vi därför försöka förtydliga nyhetstextens 

relevans för studenterna. Genom att skriva nyhetstext får studenterna bl.a. träna sig i att anpassa 

en texts disposition, språk och form för en bestämd målgrupp. Studenterna lär sig också 

härigenom att formulera rubriker och ingresser, att intervjua och återge tal i text, att söka 

information och tänka källkritiskt. Vidare menar vi att nyhetstexten är en vanligt förekommande 

texttyp som är användbar i många olika sammanhang på webben.  

När det gäller examinationen Webbtext uppstod även en del missförstånd bland studenterna 

kring kravet om att nyhetstexten ska ha ”något med webbredaktörens yrkesområde att göra”. Vi 

kan därför behöva förtydliga eller omformulera det här kravet inför kommande kursomgångar.  

Inför nästa kursomgång kommer vi dessutom att göra några förändringar av 

examinationsuppgiften Hemtentamen. Som studenternas kursvärdering visar, kan delar av 

uppgiftens instruktion behöva förtydligas. En student påpekar att stilistik är ett nytt område 

som hen därför upplever extra svårt.  

Via PIM har studenter hört av sig och undrat om det är ”riktiga texter” som ska diskuteras eller 

”texter i allmänhet”: 

”[…] Har en fråga angående inl. uppgift 2 och Fråga 3 (Stilistik) i kursen Textproduktion 1. När ni 

menar att vi ska beskriva stilmarkörer i en ledig respektive byråkratisk text, ska vi hitta "riktiga" 

texter eller bara beskriva generellt om dessa två olika texter?” 

”[…] Tänkte bara bolla lite kring sista frågan i hemtentan, ang stilistik, så att jag uppfattat det hela 

rätt. Som byråkratisk text har jag tagit ett kommunalt beslutsunderlag som exempel, och där valt 

stavning, disposition och syntax som tre stilmarkörer jag anser kunna finnas i en sådan text. Detta 

genom både egna tankar och källhänvisningar till litteraturen. Låter det ok?” 

Några studenter ansåg också att det gavs för litet utrymme att diskutera källkritik i del A av 

hemtentamen. I ett PIM till en av lärarna, skriver en student:  



”[…] Jag undrar hur vi ska kunna få plats med allt det här på bara ca 1 A4-sida? Bara en kort 

beskrivning av några källkritiska utmaningar blir nästan 1 sida, och då har jag verkligen varit 

kortfattat. Vad innebär ca 1 A4-sida, hur mycket mer än en A4 får man skriva?” 

Med anledning av studenternas kommentarer kommer vi att se över instruktionerna och 

förenkla och förtydliga uppgiften, där det behövs. Vi kommer också att lägga till ett krav om att 

det ska finnas sidhänvisning i referenserna, vilket tidigare har saknats.  

Vi överväger också att göra om den praktiska delen av uppgiften (del B) som handlar om att 

webbanpassa en informationstext. I och med att det har varit svårt att hitta en existerande 

webbtext som innehåller just de problem vi vill att studenterna arbeta med, funderar vi på att 

inför kommande kursomgång själva skriva en text som studenterna sedan får i uppgift att 

redigera.  

Som uppgiften är utformad idag, är den tyvärr också mycket tidskrävande att bedöma eftersom 

den består av flera olika moment som i dagsläget bedöms av tre olika lärare. Detta gör 

bedömningen (av framför allt kompletteringar och sena inlämningar) oerhört svår att samordna. 

Vi kommer därför att överväga hur vi kan effektivisera bedömningen, t.ex. genom att ha flera 

mindre examinationsuppgifter istället för en enda större. 

Handledningar & övningar 

För att ge studenterna extra stöd i arbetet med hemtentamen erbjöd vi två handledningstillfällen 

(en timme i Adobe Connect Pro respektive en timme i Pingpongs chatt) där studenterna fick 

möjlighet att ställa frågor om uppgiften. Eftersom mycket få studenter utnyttjade det 

handledningstillfälle som gavs via chatt, överväger vi att plocka bort momentet inför kommande 

kursomgång.  

 

Charlotte von Essen & Linda Rydh, 2017-06-30 

 


