
Kursrapport för WEBBDIST13: Textproduktion 2, distans, H14 7,5 hp 

(31ETP2)  
 
Kursansvarig: Charlotte von Essen  
 
Övriga medverkande lärare och föreläsare: 
Anna Vörös Lindén 
Birgitta Wallin 

David Gunnarsson Lorentzen 
Jonas Söderholm 

Karin Dessne 
Linda Rydh 

 

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: 20 
vilket innebär en genomströmning på 87% 
 
Denna kursrapport bygger på en sammanställning av studenternas kursvärdering i Pingpong. 
Enkäten besvarades av 11 studenter (47%). 

 
 
 
 



Sammanfattning av studenternas kursvärdering 
Enkätens första fråga gällde i vilken utsträckning studenterna anser att de har uppnått 
kursens mål och på denna fråga svarade de flesta (63,6%) i ganska stor utsträckning, tre 
studenter svarade i ganska stor utsträckning (27,3%) och en student (9,1%) svarade i ganska 
liten utsträckning. 
 
Kommentarer i urval:  
 
-Jag minns dock inte något om lagstiftning. 

-Framförallt har jag fått mer "respekt" och förståelse för lättlästa texter. Jag tyckte tidigare 
att lättlästa texter kändes för enkla och nästan barnsliga, men när vi jobbat med det har min 

åsikt helt ändrats! 

 
Studenterna uppger att de har varit närvarande/tagit del av undervisningen (fråga 2) i 
ganska liten utsträckning (18,2%), i ganska stor utsträckning (54,5%) eller i mycket stor 

utsträckning (27,3%). 
 

Kommentarer i urval:  
 
-Övningarna för SEO kom lite för tätt inpå föreläsningen om SEO, det var svårt att komma på 
frågor när jag ännu inte förstått. Så tillfället att fråga om övningarna kunde ligga några dagar 
senare.  
- Vid vissa tillfällen har jag inte haft något behov av handledning, för att tidigare 
handledningar och föreläsningar redan besvarat alla mina frågor. 

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

utsträckning (45,5%), i ganska stor utsträckning (36,4%) eller i ganska liten utsträckning 
(18,2%). 

 
Kommentarer i urval:  

 
-Jättebra med snabba övningar i början. Bra med tillgängliga lärare på PP. Relevanta 

föreläsningar. Engagerade kommentarer vid övningarna. 
-Att ha övningsuppgifter innan vi fått examinationsuppgifterna gav en väldigt bra 

introduktion till det praktiska arbetet.  
-Mycket bra föreläsningar och även övningarna i forumet har varit toppen. 

 
 
Kurslitteraturen upplevs av studenterna ha varit till hjälp för lärandet (fråga 4) i mycket stor 
utsträckning (20%), i ganska stor utsträckning (60%) eller i ganska liten utsträckning (20%). 
 

Kommentarer i urval:  
 

-En del av kurslitteraturen har varit till väldigt stor hjälp, framförallt för lättläst. Sen kan jag 
tycka att Stilistik ställer lite för höga krav på kunskap om grammatik och språkkunskap för att 

kunna ta till sig innehållet.  
-Litteraturen har varit ett bra komplement till föreläsningarna. 



 
På frågan ungefär hur många timmar studenten har lagt ner på sina studier (fråga 5) uppger 

de flesta (63,6%) mellan 31 och 40 timmar/vecka. En student (16,7%) svarar mer än 50 
timmar/vecka, 1 student svarar mellan 21 och 30 timmar/vecka och 2 studenter svarar upp 
till 20 timmar/vecka. 
  
Kommentarer i urval:  
 
-Jag har både varit väldigt sjuk och bortrest mycket den här perioden och har därför inte 
hunnit plugga lika mycket som vanligt.  
-Jag jobbar 80% och jag har (…) endast kvällar och helger till mitt förfogande.  

 
På frågan om arbetsbelastningen har varit jämn över tid (fråga 6) svarar 54,5% i ganska stor 
utsträckning medan 36,4% svarar i ganska stor utsträckning och 9,1% i ganska liten 
utsträckning. 
Inga kommentarer har lämnats i anslutning till frågan. 

 
Examinationsuppgifterna anses ha stämt överens med kursens mål (fråga 7) i mycket stor 
utsträckning (63,6%) eller i ganska stor utsträckning (36,4%). 

 
Kommentarer i urval:  
 
-Redaktionsarbetet tycker jag kompletterade kursen väldigt bra, dels för att hela kursen inte 
bara får syftet att producera texter, utan vi fick även prova på hur man praktiskt arbetar med 
textproduktion i en grupp. 
-Bra examinationer! 

 
Studenterna upplever att kursen har knutit an till forskning (fråga 8) i mycket stor 
utsträckning (36,4%), i ganska stor utsträckning (45,5%) eller i ganska liten utsträckning 
(18,2%). 
 
Kommentarer i urval:  
 
-Litteraturen är ju väldigt forskningsbaserad, vilket gör det enklare för mig att ta 

informationen seriöst. Det blir dock väldigt tungt i vissa böcker (se stilistik) att ta till sig all 
den informationen om ett ämne som man inte har 100% förkunskap inom. 

 
Enkäten avslutades med en frisvarsfråga (fråga 9) där studenterna fritt fick lämna synpunkter 
på hur kursen kan vidareutvecklas. 
 
Kommentarer i urval:  
 
-Senarelägga övningen för SEO.  
-Skulle ha behövt lära mig mer om SEO, kanske en till föreläsning hade hjälpt. 
-Det här med övningar var jättebra, och schemalagda handledningar är en stor trygghet.  
T2 har varit otroligt lärorikt och har på ett bra sätt blandat teori med praktik. Kul med 

projektarbetet! Så tack för en otroligt bra och organiserad kurs.  



-Fortsätt med övningarna, dom är jätte bra. Övningarna hjälpte mig jätte mycket i de första 
två inlämningsuppgifterna.  

Jättebra att vi får lära oss om hur man använder detta i praktiken genom Epin, MEN himla 
synd att Epin rensade bort dessa koder. Hela syftet faller ju lite grann då... 
 

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 hen inte minns 
något om lagstiftning. Det finns således förbättringspotential vad gäller anpassningen till den 

nya kursplanen.  
 

Det är glädjande att studenterna har uppskattat kursens övningar i så pass stor utsträckning 
och även kurslitteraturen har tagits emot väl. Kursboken om stilistik har av ett par studenter 

upplevts som tung och svårtillgänglig om man saknar vissa förkunskaper. Detta är en viktig 
kommentar som vi tar med oss inför nästa kursomgång. 

 
Mer undervisning om sökmotoroptimering efterfrågas vilket behöver tas upp till diskussion 
inom såväl kurslaget som tillsammans med programansvariga. En student påpekar att SEO-
övningen borde senareläggas vilket kan tolkas som att även om övningarna har uppskattats 
väldigt mycket så kan de bli för många så att det blir svårt att hinna med.  
 
Ytterligare en kommentar gäller Episerver som tyvärr ”städade bort” kod som ingick i 
examinationsuppgiften ”Redaktionsarbete”. Det var tyvärr ingenting som vi kunde göra 
något åt just då men inför nästa kursomgång ska vi naturligtvis se till att så inte sker igen. 

 
 

Inför nästa kurstillfälle kommer vi: 
 

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

 Planera undervisningen i stilistik för att på ett bättre sätt ge stöd åt studenter som 
inte har några förkunskaper i ämnet. 

 Gå igenom övningarna och hur de ligger i förhållande till examinationsuppgifterna. 

 Diskutera möjligheten att ge mer undervisning om sökmotoroptimering, antingen 
inom ramen för den här kursen eller på något annat sätt inom ramen för 
webbredaktörsprogrammet. 

 Anpassa examinationsuppgiften ”Redaktionsarbete” så att den inte innehåller 
tekniska moment som vårt CMS inte stödjer. 

 
 
 


