
Kursrapport för WEBBDIST13: Textproduktion 1, distans, V14 7,5 hp 
(31ETP1) 

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: 27. 
Antal studenter med slutbetyg: 18 vilket betyder en genomströmning på 66%. 
 

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  
15 studenter hade fått betyget G på examination 1  
11 studenter hade fått betyget VG på examination 1  
24 studenter hade fått betyget G på examination 2  
10 studenter hade fått betyget G på examination 3  
13 studenter hade fått betyget VG på examination 3  



Slutbetyg vid tidpunkt för sammanställning av kursrapporten  
 
7 studenter hade fått betyget G och 11 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.  

6 studenter av 27 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. 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 2 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? 

2 studenter har svarat i ganska liten utsträckning, 3 studenter i ganska stor utsträckning och 
1 student i mycket stor utsträckning.  
 
En student har kommenterat frågan:  
-Försöker vanligtvis alltid närvara vid schemalagda moment men har inte haft möjlighet 
denna kurs pga personliga omständigheter.  
 
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? 

 4 studenter har svarat i ganska stor utsträckning och 2 studenter i mycket stor utsträckning. 
 
Kursansvarigas kommentar: Det är mycket positivt att samtliga studenter anser att 
undervisningsformerna har varit till hjälp för lärandet. Vi kan dock inte dra några slutsatser 
om vilka moment studenterna syftar på men eftersom ingen kommentar har lämnats i 



anslutning till frågan tolkar vi det så att det finns en allmän nöjdhet kring 
undervisningsformerna. 
 

 

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

 5 studenter har svarat i ganska stor utsträckning och 1 student i mycket stor utsträckning. 
 
1 student har kommenterat frågan:  
 
-Kurslitteraturen var bra. Men jag kände att jag behövde komplettera den med annan 
litteratur för att få en djupare förståelse.  

Kursansvarigas kommentar: Kurslitteraturen får här ett bra betyg även om kommentaren 
antyder att något saknades.  
 

 

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

Här var det tyvärr ett fel i enkäten med svarsalternativ i form av en likertskala (svarsalternativ 
från den ena ytterligheten till den andra), när svarsalternativen istället skulle vara olika 
tidsspann (antal timmar/vecka).  
  
Studenterna lämnade följande kommentarer i anslutning till frågan:  
 
-ca 30h/v 
-20-30h/vecka 
-Här var svarsalternativen felaktiga. Men jag skulle gissa på ca 35h 
-Runt 40 
 
Kursansvarigas kommentar: Studenternas svar på i genomsnitt ca 35 timmar/vecka tyder 
på att kursen har ett rimligt upplägg. 

 

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

1 student har svarat i ganska liten utsträckning, 2 studenter i ganska stor utsträckning och 3 
studenter i mycket stor utsträckning.  
 
En student har kommenterat frågan:  
 
-Tycker att arbetsfördelningen har varit logisk och mycket bra fördelad! Så här skulle jag vilja 
att det var på fler kurser 
 
Kursansvarigas kommentar: 5 av 6 studenter upplever arbetsbelastningen som jämn och 3 
studenter upplever detta i mycket stor utsträckning. Kommentaren som lämnats i anslutning 
till frågan tyder på att arbetsbelastningen varit jämnare än på andra kurser. Det framkommer 



inte varför den sjätte studenten inte tycker att arbetsbelastningen varit jämn och därför kan vi 
inte bemöta det svaret. 
 

 

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

2 studenter har svarat i ganska liten utsträckning och 4 studenter i mycket stor utsträckning. 

Kursansvarigas kommentar: 
Detta är en av de frågor i enkäten där studenterna svarar mest olika. Vi kan konstatera att 
mer än hälften (4 av 6 studenter) upplever att examinationerna har stämt överens med 
kursens mål i mycket stor utsträckning, men då ingen kommentar har lämnats är det svårt att 
bemöta svaren.  

 

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

 3 studenter har svarat i ganska stor utsträckning och 3 studenter i mycket stor utsträckning. 
 
En student har lämnat följande kommentar:  
 
-Hade gärna velat öva mig på att skriva fler webbtexter men annars bra 
 
Kursansvarigas kommentar: 
Kursen upplevs i hög grad vara professionsanknuten. Önskemålet att inslaget av webbtext 
ska vara större kommer att tas i beaktande. 
 

 

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

1 student har svarat i mycket liten utsträckning, 1 student i ganska liten utsträckning, 3 
studenter i ganska stor utsträckning och 1 student i mycket stor utsträckning. 
 
Kursansvarigas kommentar: 
Detta är den fråga där studenternas svar skiljer sig mest åt och 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:  

 



-Tack för bra och intressant kurs! 

-Jag hoppas verkligen mer utförligare kommentarer till inlämningsuppgifterna. Vid seminariet 

fick vi ju det. Men jag känner ändå att jag hade svårt att få grepp om det som saknades eller 

var dåligt i nyhetstexten. Vissa lärare är jätte duktiga på att ge feedback. Och det ska dom 

verkligen känna sig stolta över. Ang nyhetstexten så känner jag att det hade varit trevligt med 

två deadlines på den. En före seminariet och sen den slutgiltiga efter seminariet. Då får man 

chans att ge sin text den extra knuff den behöver.  

 

Kursansvarigas kommentar: 

Kommentarerna i den sista frågan uttrycker framförallt önskemål om mer feedback på 

inlämningsuppgifterna. Det antyds också att man har upplevt skillnader vad gäller 

omfattningen på kommentarerna och att man uppskattat de utförligare kommentarerna. I 

sammanhanget bör nämnas att feedbacken vid det examinerande seminariet var muntlig och 

att det inte fanns utrymme i kursens timbudget att dessutom kommentera alla uppgifterna 

skriftligen. Däremot hade samtliga studenter möjlighet att få skriftlig feedback under de 

frivilliga övningstillfällena, men en del studenter valde att inte utnyttja dessa tillfällen. 

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.  

På det hela taget har kursen upplevts som en bra och lärorik kurs i textproduktion. 

Kurslitteratur och undervisningsformer har fått ett positivt mottagande och likaså upplevs 

kursen vara professionsanknuten.   


