
Kursrapport för 31ETX1 V17-3 Textproduktion 1, 7,5 hp, NGWDK16h 

 
Kursansvariga: Charlotte von Essen och Linda Rydh  
Övriga medverkande lärare och förläsare: Sirpa Bark, Sara Hellberg, Cecilia Zetterström och 
Birgitta Wallin  
 
Antal registrerade studenter: 51  

Kursrapporten bygger huvudsakligen på en sammanställning av studenternas kursvärdering i 
Pingpong. Enkäten besvarades av 10 studenter (19%) 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: 34 
 
 
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: 33 
 
 
Frivilliga handledningar och chattillfällen  
 
Under kursens gång erbjöds studenterna två handledda övningstillfällen (skriva nyhetstext och 
skriva personporträtt) i diskussionsforumet i Pingpong 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 6 studenter att de hade uppnått kursens mål i ”mycket stor 
utsträckning” och 4 studenter i ”ganska stor utsträckning”. 
 

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

Samtliga svarsalternativ valdes med följande fördelning: 2 studenter svarade att de hade varit 
närvarande i ”mycket stor utsträckning”, 3 studenter svarade i ”ganska stor utsträckning”, 3 
studenter i ”ganska liten utsträckning” och 2 studenter i ”mycket liten utsträckning”. 

 

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 4 studenter i ”mycket stor utsträckning”, 5 studenter i ”ganska stor utsträckning” och 1 
student i ”mycket liten utsträckning”. 
 

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

5 studenter upplevde att kurslitteraturen hade varit till hjälp för lärandet i ”mycket stor 
utsträckning” och 5 studenter i ”ganska stor utsträckning”. 
 

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”, 4 studenter svarade ”mellan 31 och 40 timmar”, 3 studenter ”mellan 
21 och 30 timmar” och 2 studenter ”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 2 studenter i ”mycket stor 
utsträckning”, 7 studenter svarade i ”ganska stor utsträckning” och 1 student i ”ganska liten 
utsträckning”. 



 

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

På frågan om examinationsuppgifternas överensstämmelse med målen svarade 6 studenter i 
”mycket stor utsträckning”, 3 studenter svarade i ”ganska stor utsträckning” och 1 student i 
”ganska liten utsträckning”.  

 

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 5 studenter i 
”mycket stor utsträckning” och 5 studenter i ”ganska stor 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”, 3 studenter svarade i ”ganska stor utsträckning” och 6 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:  

 (…) En rättare borde inte kunna ge ett godkänt betyg om denne verkligen anser att 
uppgiften är bristfällig? Känns jättetrist att få ett sådant omdöme, givetvis är man glad 
över att ha blivit godkänd, men samtidigt ger den som rättat känslan av att man inte 
förtjänar betyget (…).  

 Kursboken Stilistik måste vara den snurrigaste och babbligaste någonsin.  
 Jag hade gärna sett istället för en hemtentamen att man hade gjort ett par mindre 

uppgifter. 
Fler övningsuppgifter som man kunde få respons på istället för en stor uppgift/tenta. 

 Mycket givande kurs! Bra med extra inlämningen av olika texter som jag fick bedömda. 
Det gav mycket. Tack! 
En kurs med ordning och reda. Härligt! 

 Jättebra kurs! Lite fler föreläsningar hade varit trevligt :) 

 

 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.  



Kursens större examinationsuppgift ”Hemtentamen (4,5 hp)” är särskilt 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 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.  

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 ska arbeta med, funderar vi på 

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

redigera.  

I enkäten framkommer det att studenterna upplever att de har uppnått kursens mål i mycket 

stor eller ganska stor utsträckning, vilket naturligtvis är mycket positivt. Vidare tycker 

studenterna att undervisningsformer och kurslitteratur till största delen har varit till ”mycket 

stor” eller ”ganska stor” hjälp för det egna lärandet. Det framkommer att studenterna tycker att 

det har varit ”ordning och reda” på kursen.  

Arbetsbelastningen upplevs av de flesta ha varit jämnt fördelad under de veckor som kursen 

pågick. Likaså tycker de allra flesta att examinationsuppgifterna har stämt överens med kursens 

mål och att kursen förbereder för yrkeslivet. Kursens forskningsanknytning upplevs ha varit 

svagare jämfört med förra gången kursen gavs. Inför nästa kursomgång behöver vi analysera 

vad det kan bero på och försöka åtgärda detta. Värt att notera är att den forskningslitteratur som 

kursen trots allt använder bland annat utgörs av boken ”Stilistik” som kritiseras av en student.  

Enkäten avslutades med en frisvarsfråga i vilken studenterna ombads ge förslag på hur vi kan 

vidareutveckla kursen. En student har synpunkter på att den feedback som ges i samband med 

rättningen påpekar brister fast betyget är godkänt. Det framkommer dock inte att studenten 

känner sig orättvist bedömd men feedbacken upplevs inte som hjälpsam och får studenten att 

känna att godkänt betyg inte är tillräckligt bra. Inför nästa kursomgång ska vi lägga extra vikt vid 

att säkerställa att den feedback som ges både framhåller det positiva i arbetet och, när det finns 

behov, hjälper studenten att lyckas ännu bättre nästa gång.  

 

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

 


