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Betygsskala: Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd

Innehåll
Kursen går igenom grundläggande tekniker för textproduktion, med ett särskilt fokus på webbtexter med praktiska syften. I
gruppdiskussioner får studenterna tillfälle att ifrågasätta och reflektera kring utformandet av texter med avseende på bland
annat målgrupp och kontext. Kursen inkluderar även metoder för informationssökning och intervjuteknik.
Kursen behandlar:
 Grundläggande, journalistisk intervjuteknik samt återgivning av intervju.
 Informationssökning, källkritik samt källhänvisning vid textproduktion.
 Produktion av webbtexter med praktiska syften, s.k. brukstexter.
 Textredigering beträffande bland annat rubriksättning och omstrukturering av innehåll.
 Diskussion kring texter och deras utformning.
Mål
Efter avklarad kurs ska studenten kunna, med avseende på,
Kunskap och förståelse
1.1 Identifiera några stilmarkörer och beskriva deras effekt i olika typer av texter.
1.2 Visa kunskap om sändarens, kontextens och målgruppens betydelse för texters utformning.
1.3 Visa kunskap om särskilda förutsättningar vid textproduktion för webben.
Färdighet och förmåga
2.1 Inhämta relevant material samt tillämpa grundläggande källkritisk metod.
2.2 Självständigt kunna producera texter som uppfyller vissa stilistiska krav.
2.3 Redigera egna och andras texter med hänsyn tagen till målgrupp och sammanhang.
2.4 I dialog med andra, diskutera och argumentera för texters utformning.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
3.1 självständigt reflektera kring källkritikens centrala roll vid textproduktion.
Undervisningsformer
Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, övningar och handledning.
Undervisningen bedrivs på svenska, men undervisning på engelska kan förekomma.

Examinationsformer
Kursen examineras genom följande examinationsmoment:
- Inlämning: Webbtext
Lärandemål 1.2, 2.1 och 2.2.
Högskolepoäng: 2
Betygskala: Underkänt, Godkänt eller Väl godkänt
- Seminarium Webbtext
Lärandemål 2.4.
Högskolepoäng: 1
Betygskala: Underkänt eller Godkänt
- Inlämning: Hemtentamen
Lärandemål 1.1, 1.3, 2.3 och 3.1.
Högskolepoäng: 4,5
Betygskala: Underkänt, Godkänt eller Väl godkänt
För betyget Godkänd på hel kurs krävs minst godkänt betyg på samtliga moment. För betyget Väl Godkänd krävs dessutom
Väl Godkänt på Inlämning: Hemtentamen.
Seminarier kan ersättas med annan i kursplanen angiven examinationsform om studenten underkänts på seminarium eller inte
varit närvarande vid seminarium under kursens gång.
Då kursplanen ändras kommer student som önskar slutföra rester från ett kurstillfälle att examineras utifrån kursens nya
innehåll och upplägg. Då kursen har upphört kan student som önskar slutföra rester följa hela eller delar av annan likvärdig
kurs.
Studentens rättigheter och skyldigheter vid examination är enligt riktlinjer och regelverk vid Högskolan i Borås.
Kurslitteratur och övriga läromedel
Guldbrand, K. & Englund Hjalmarsson, H. (2016). Webbredaktörens skrivhandbok: klarspråk på nätet. (6., [omarb.] uppl.)
Stockholm: Prodicta. (312 s.)
Lagerholm, P. (2008). Stilistik. Lund: Studentlitteratur (valda delar, ca 200 s.)
Thurén, T. & Strachal, G. (2011). Källa: internet: att bedöma information utifrån källkritiska principer. Malmö: Gleerup. (147
s.)
Studentinflytande och utvärdering
Kursen utvärderas i enlighet med gällande riktlinjer för kursvärderingar vid Högskolan i Borås, där studenternas synpunkter
ska inhämtas. Kursutvärderingsrapporten publiceras och återkopplas till deltagande och blivande studenter i enlighet med ovan
nämnda riktlinjer, och ligger till grund för framtida utveckling av kurser och utbildningsprogram. Kursansvarig lärare ansvarar
för att utvärdering enligt ovan genomförs.
Övrigt
Kursen ingår i programmen Webbredaktör, 180 hp och Webbredaktör, distansutbildning, 180 hp.

