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Kursens examinationer:  

Inlämningsuppgift 1: Lättläst text (1,5 hp) 

Examinationsuppgiften gick ut på att skriva om en publicerad text till Lättläst text, dvs. text 
som är anpassad för en målgrupp med särskilt höga krav på tydlighet och läsbarhet. 

 
Inlämningsuppgift 2: 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 arbetsprocessen vid framtagandet 
av annonstexterna.  
 
Projektarbete: Redaktionsarbete (4,5 hp) 
Examinationsuppgiften bestod i att producera en målgruppsanpassad text till en fiktiv 
miljöorganisation och att sökmotoroptimera texten. Arbetet skedde i grupp, för att 
efterlikna arbetet på en webbredaktion.  
 
Under kursens gång har studenterna erbjudits fem övningstillfällen där de under en 
begränsad tid kunde få feedback och kommentarer från lärarna. Därutöver har 

handledningstillfällen erbjudits inför samtliga examinationer.  
 

På kursen gavs betygen Väl godkänd, Godkänd och Underkänd. 
 

Antal registrerade studenter: 23 (personer med avbrott tas inte med) 

Genomströmning: Godkända på hela kursen efter ett eller flera kompletteringstillfälle: 22 
vilket innebär en genomströmning på 95% 

Denna kursrapport bygger på en sammanställning av studenternas kursvärdering i Pingpong. 
Enkäten besvarades av 6 studenter (26%). 

 



Sammanfattning av studenternas kursvärdering 

Enkätens första fråga gällde i vilken utsträckning studenterna anser att de har uppnått 
kursens mål och på denna fråga svarade samtliga studenter i ganska stor utsträckning. 
 

Kommentarer i urval:  
 

-Det känns svårt att visa sina kunskaper inom "lagstiftning, standarder och riktlinjer" och 
"med förankring i relevant forskning, kunna kritiskt resonera kring teknikens och olika 

mediers betydelse för språkets utformning" om man inte skriver en argumenterande 
uppsats. Å andra sidan har mycket av innehållet i de andra kriterierna kunnat visas upp rent 

praktiskt genom våra hantverk. 

 

Studenterna uppger att de har varit närvarande/tagit del av undervisningen (fråga 2) i 
ganska liten utsträckning (16,7%), i ganska stor utsträckning (50%) eller i mycket stor 
utsträckning (33,3%). 

Kommentarer i urval:  
 

-Jag har närvarat vid alla föreläsningar. Jag kom dock inte till salen de dagar de var bokade 
för självständigt arbete, men jag uppskattar tillgängligheten. 

 

Undervisningsformerna anses ha varit till hjälp för lärandet (fråga 3) i ganska stor 

utsträckning (83,3%) eller i mycket stor utsträckning (16,7%). 

Kommentarer i urval:  
 
-Både föreläsningarna och skrivövningarna har jag varmt uppskattat.  
SEO har genomsyrat många av våra kurser. Borde vi inte ha haft en ordentlig kurs tillägnad 
ämnet? 

 

Kurslitteraturen upplevs av studenterna ha varit till hjälp för lärandet (fråga 4) i mycket stor 
utsträckning (16,7%), i ganska stor utsträckning (66,7%) eller i ganska liten utsträckning 
(16,7%). 

Kommentarer i urval:  
 
-När vi skrev lättläst och copytext var böckerna till stor nytta. "Sälj det med ord" var en stor 
favorit. Den sista inlämningsuppgiften kändes mer praktisk och kurslitteraturen lästes för 
repetition. 

 



På frågan ungefär hur många timmar studenten har lagt ner på sina studier (fråga 5) uppger 
de flesta (83,3%) mellan 31 och 40 timmar/vecka. En student (16,7%) svarar mellan 21 och 

30 timmar/vecka. 

Kommentarer i urval:  
 
-Jag har närvarat på alla föreläsningar, gjort de flesta av övningarna, läst, diskuterat, och 
arbetat hemifrån. Men man är ju inte aktiv under varenda lästimma. 

 

På frågan om arbetsbelastningen har varit jämn över tid (fråga 6) svarar 50% i ganska stor 
utsträckning medan 33,3% svarar i ganska liten utsträckning och 16,7% i mycket stor 
utsträckning. 

Kommentarer i urval:  
 
-Det har fungerat mycket bra. Jag tycker bara att det är synd, när man inkluderar 
microdata/microformat bland kriterierna i projektarbetet, att man inte fick nog med tid att 
bekanta sig med det. 

 

Examinationsuppgifterna anses ha stämt överens med kursens mål (fråga 7) i mycket stor 
utsträckning (50%) eller i ganska stor utsträckning (50%). 

Kommentarer i urval:  
 

-Det har fungerat jättebra. 

 

Studenterna upplever att kursen har knutit an till forskning (fråga 8) i mycket stor 
utsträckning (16,7%), i ganska stor utsträckning (50%) eller i ganska liten utsträckning 
(16,7%). 

 Kommentarer i urval:  
 

-Vi fick flera exempel på varför man gör som man gör. Ett och annat tips eller idé om 
metoderna kom fram då och då i föreläsningarna. Mer konkreta exempel fanns i 

kurslitteraturen.  

 

Enkäten avslutades med en frisvarsfråga (fråga 9) där studenterna fritt fick lämna synpunkter 
på hur kursen kan vidareutvecklas. 



Kommentarer i urval:  

 

-Publicera sista inlämningen lite tidigare. 

-Tyckte att feedbacken på examinationen fokuserade väldigt mycket på det som var dåligt 

med texten. I mitt fall fick jag en komplettering på uppgiften vilket jag kan köpa. Men fick 

inte så mycket positiv feedback vilket gör att jag inte vet någonting som var bra med texten.  

 

Kommentar från kursansvarig: 

Det var första gången kursen Textproduktion 2 gavs inom ramen för det nya, treåriga 

webbredaktörsprogrammet. Kursen har anpassats till den nya kursplanen men anpassningen 

till några av målen kan fortfarande förbättras. En student påpekar t.ex. att det var svårt att 

visa sina kunskaper om relevant lagstiftning, standarder och riktlinjer för tillgängligt och 

jämställt språk. Det finns således förbättringspotential vad gäller anpassningen till den nya 

kursplanen.  

Det är glädjande att studenterna har uppskattat kursens övningar och även kurslitteraturen 

har tagits emot väl. Mer undervisning om sökmotoroptimering efterfrågas vilket behöver tas 

upp till diskussion inom såväl kurslaget som tillsammans med programansvariga. 

En student påpekar att den sista examinationsuppgiften borde publicerats tidigare vilket 

kursansvarig instämmer helt i. En del av förklaringen till förseningen beror på att kursen i år 

endast hade en kursansvarig, istället för som i normalfallet två, vilket innebar extra stor 

arbetsbörda med vissa förseningar som följd. 

En kommentar gäller feedback på examinationsuppgifterna, som upplevdes vara alltför 

ensidigt negativ. Det är en viktig kommentar som vi behöver ta lärdom av på så vis att vi vid 

rättningarna inte bortser från betydelsen av att även ge positiv feedback. 

 

Inför nästa kurstillfälle kommer vi: 

Se till att examinationsuppgifter är bättre anpassade till de nya kursmålen. 

Diskutera möjligheten att ge mer undervisning om sökmotoroptimering, antingen inom 

ramen för den här kursen eller på något annat sätt inom webbredaktörsprogrammet. 

Se till att examinationsuppgifterna publiceras i tid. 

Säkerställa inom kurslaget att feedback på examinationsuppgifter inte alltför ensidigt 

fokuserar på det negativa utan även lyfter fram sådant som studenten har lyckats bra med. 

 


