
Kursrapport för WEBB13: Textproduktion 1 V14 7,5 hp (31KTP1) 

Kursansvariga: 
Charlotte von Essen 
Anna Vörös Lindén 
 
Medverkade på kursen gjorde även: 
Camilla Hentschel (handledning och rättning) 
Ramona Mattisson (workshop i informationssökning) 
Linda Rydh (inspelade föreläsningar) 
Lena Wadell (workshop i informationssökning) 
Birgitta Wallin (inspelad föreläsning) 
 
Datum för kursrapportens sammanställande: 2014-06-16. 
Antal registrerade studenter på kursen: 28. 
Antal studenter med slutbetyg vid tidpunkt för rapportens sammanställande: 25 vilket betyder 
en genomströmning på 89%. 
 

Kursens examinationer 
 
Examination 1 
Inlämningsuppgift: Nyhetstext, 2 hp 
Examinationsuppgiften bestod i att baserat på intervjumaterial och faktainsamling skriva en 
nyhetsartikel om något som berör webbredaktörens yrkesroll. På examination 1 kunde 
studenterna få betygen: U=underkänd, G=godkänd och VG=väl godkänd. 
 
Examination 2 
Seminarium: Nyhetstext, 1 hp 
Under seminariet skulle studenterna ge konstruktiv kritik på varandras nyhetstexter. De hade 
särskilt ansvar för en av texterna och skulle även kort presentera sin egen text och redogöra 
för den egna skrivprocessen. På examination 2 kunde studenterna få betygen: U=underkänd 
och G=godkänd. 
 
Examination 3 
Inlämningsuppgift: Hemtentamen, 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. På 
examination 3 kunde studenterna få betygen: U=underkänd, G=godkänd och VG=väl 
godkänd. 
 
 
Frivilliga handledningar 
Under kursens gång erbjöds studenterna fyra handledda övningstillfällen (skriva 
nyhetstext, intervjua, skriva personporträtt och publicera i cms), ett 
språkriktighetsseminarium och en workshop i informationssökning.  
 
 
Betyg på kursens delmoment vid tidpunkt för sammanställning av kursrapporten  
21 studenter hade fått betyget G på examination 1  
5 studenter hade fått betyget VG på examination 1  
26 studenter hade fått betyget G på examination 2  
15 studenter hade fått betyget G på examination 3  
10 studenter hade fått betyget VG på examination 3  



Slutbetyg vid tidpunkt för sammanställning av kursrapporten  
15 studenter hade fått betyget G och 10 studenter hade fått betyget VG på hela kursen. 

 
 

Sammanfattning av studenternas kursvärdering  
 
Kursen har utvärderats genom en enkät som publicerats i kursaktiviteten i  
Pingpong. Frågorna i enkäten var av typen envalsfrågor med möjlighet att lämna 
kommentarer. Enkäten avslutades med en frisvarsfråga.  

5 studenter av 28 svarade på enkäten vilket inte kan ses som representativt för hela 
studentgruppen. Enkäten ger oss ändå intressanta synpunkter som vi kommer att försöka ta 
hänsyn till när vi utvecklar kursen. Nedan sammanfattas svaren. 

 

1. I vilken utsträckning tycker du att du har uppnått kursens mål? 

Kursens mål står i kursplanen och fanns med i enkäten men har av utrymmesskäl inte tagits 
med i rapporten.  

4 studenter uppger att de har uppnått målen i ganska stor utsträckning och 1 student i 
mycket stor utsträckning. 

Kursansvarigas kommentar: Att studenterna upplever att de har uppnått kursens mål är 
mycket positivt och ger vid handen att kursen har ett fungerande upplägg. 

 

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

Undervisningen har bedrivits i form av föreläsningar, övningar och seminarier. 

1 student har varit närvarande i ganska liten utsträckning, 2 studenter i ganska stor 
utsträckning och 2 studenter i mycket stor utsträckning.  

Kursansvarigas kommentar: Studenter som inte deltar i schemalagda moment riskerar att 
gå miste om viktiga inslag på kursen. Kursansvariga kommer att nästa gång kursen ges i 
ännu högre grad betona vikten av att delta i sådana moment.  

 

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

1 student har svarat i ganska liten utsträckning och 4 studenter har svarat i ganska stor 
utsträckning. 

Kursansvarigas kommentar: Det är mycket positivt att 4 av 5 studenter tycker att 
undervisningen har varit till hjälp för lärandet. Om den femte studentens uppfattning beror på 
att vederbörande inte deltog i delar av undervisningen framkommer inte och vi kan därför inte 
bemöta detta svar. 

 



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

3 studenter har svarat i ganska stor utsträckning och 2 studenter i mycket stor utsträckning.  
 
I anslutning till frågan har följande kommentar lämnats: -Stilistikboken var inte rolig, 
skulle gärna se en lättsammare bok. De andra böckerna var mycket bra. 

Kursansvarigas kommentar: Kommentaren angående ”Stilistikboken” måste beaktas mot 
bakgrund av att det var första gången den aktuella boken användes på 
textproduktionskursen och att det kan ta tid att integrera ny kurslitteratur i examinationer, 
föreläsningar etc. 

 

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

1 student har svarat mellan 21 och 30 timmar/vecka, 3 studenter mellan 31 och 40 
timmar/vecka och 1 student mellan 41 och 50 timmar/vecka. 
 
Kommentarer som lämnades i anslutning till frågan:  
 
-Kan bero på att jag har stora förkunskaper och lätt för skrivande, men tycker det har varit 
alldeles för lite att göra. Blev i princip klar med hemtentan två veckor innan deadline och 
tycker det hade varit bra med fler och/eller tyngre examinationsuppgifter som kräver mer 
arbete. 

Kursansvarigas kommentar: Det faktum att 3 av 5 studenter har lagt ner mellan 31 och 40 
timmars arbete i veckan tyder på att kursen har ett rimligt upplägg. Precis som studenten 
påpekar så spelar den egna förkunskapen säkert stor roll för hur mycket tid varje student 
behöver lägga ner på kursen. 

 

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

1 student har svarat i ganska liten utsträckning, 3 studenter i ganska stor utsträckning och 1 
student i mycket stor utsträckning. 
 
En student kommenterade frågan:  
-Alldeles för mycket tid åt hemtentan i mitt tycke. 

Kursansvarigas kommentar: 4 av 5 studenter upplever arbetsbelastningen som jämn i 
ganska stor eller i mycket stor utsträckning vilket är ett positivt svar som tyder på att kursen 
har ett fungerande upplägg. Uppfattningen att hemtentamen fått för mycket tid beror 
sannolikt på, precis som i föregående fråga, studentens egna förkunskaper. 

 

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



4 studenter har svarat i ganska stor utsträckning och 1 student i mycket stor utsträckning. 
 
En student kommenterade frågan:  
-Bra examinationsuppgifter som känns verklighetsförankrade. 

Kursansvarigas kommentar: Examinationsuppgifterna har tagits emot väl vilket sannolikt 
också är en anledning till det höga genomströmningstalet (89%). 

 

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

1 student har svarat i ganska liten utsträckning, 2 studenter i ganska stor utsträckning och 2 
studenter i mycket stor utsträckning. 
 
En student kommenterade frågan:  
-Detta är en av de kurser vi hittills haft som känns greppbar i ett framtida yrke som 
webbredaktör. När en läser kursen förstår en varför det är bra att kunna de olika momenten.  

Kursansvarigas kommentar: Detta är den fråga där studenternas svar skiljer sig mest åt 
även om 4 av 5 studenter anser att kursen förbereder för professionen. Vi hade uppskattat 
en kommentar från den student som valde svarsalternativet i ganska liten utsträckning 
eftersom det är detta svar som avviker mest. 

 

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

3 studenter har svarat i ganska liten utsträckning och 2 studenter i ganska stor utsträckning. 

Kursansvarigas kommentar: Enkätsvaren ger vid handen att kursen kan behöva knytas an 
till forskning i högre grad. Denna synpunkt kommer att beaktas inför nästa gång kursen ska 
ges. 

 

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

Två studenter kommenterade kursen på följande vis:  

-Bra kurs, kul med artikelskrivandet. Däremot känns stilistik-delen viktigt tråkig och svår att 

motivera sig till.  

Men i övrigt bra föreläsningar och roliga/vettiga övningar och examinationer. 

-Tyngre examinationsuppgifter, mer jämnt fördelat med föreläsningar, kanske övningar i att 

skriva flera olika typer av brukstexter såsom pressmeddelanden och liknande. I övrigt bra, 

särskilt handledningen och responsen på övningarna med rubriker och ingresser. Kändes 

som om man lärde sig mycket och fick bra feedback. 

 



Kursansvarigas kommentar: På det hela taget har kursen av studenterna upplevts som en 
bra och lärorik kurs i textproduktion. Övningar och feedback har uppskattats även om inte 
alla studenter har deltagit i de schemalagda momenten i den utsträckning som är önskvärd. 
Kursansvariga ser det som angeläget att inför nästa kursomgång betona vikten av att delta i 
övningar, workshops med mera, även om de är frivilliga, då det finns ett syfte med vartenda 
inslag på kursen. Det är uppenbart att vissa inslag har uppskattats mer än andra och inför 
kommande kursomgångar tar vi med oss synpunkterna från enkäten när vi kursutvecklar. 
Dock kommer vi inte att ta bort inslag bara för att de har upplevts som tråkiga. 

 


