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Preparation
In the preparation phase we have made some upgrades of the course.
1. We have introduced 5 tasks for hands-on work. Usually, students would get the task at the
beginning of the week with the requirement to deliver the result by the end of the week.
2. The practical work was based either on HB.se website or on the students’ organisation
website
3. Students are introduced to Log-books for personal reporting of their activities

During the course
1. Throughout the course we have followed already developed moments, 7 lectures and 4
tutoring session seminar
2. The seminar aimed at practicing verbal presentation and argumentation, and developing
public speaking skills went quite well. Students were engaged in discussion, feedbacks and
they have provided quite good result.
3. Due to our mutual misunderstanding, and due to many new moments in the course, we
have experienced some problem in communicating the tasks to the students. Unfortunately
this has resulted in confusion at the begging of the course.
We used three examination moments as stated in course plan.

Evaluation
For the evaluation we have used a document template that was previously developed in an earlier
stage. Almost 30% of students replied to the survey and the result is presented in this document.

Plans for the future


We have decided to present Tasks separately from Lecture Calendar. By having the task
schedule and Lecture schedule in two visually different sections we hope to reach mush
better communication of the course requirements.



We have agreed emphasise the role of social media on content strategy in particular
organisation



We have agreed to change the Assignment 1 and focus it more towards the creation of
content strategy
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Enkätresultat
Enkät
Aktivitet
Status
Datum
Grupp
Besvarad av

Kursvärdering
C3CIS1 V17-4 Innehållsstrategier 7,5 hp SASIC17v
stängd
2018-04-12 15:11
Deltagare
9(31) (29%)

1. I vilken utsträckning tycker du att du har uppnått kursens mål?
Kursens mål beskrivs som följande i kursplanen: Efter genomgången kurs ska studenten ha förmågan att, med avseende på:
Kunskap och förståelse
1.1 Redogöra för och problematisera centrala begrepp och principer för innehållsstrategi och dess betydelse för organisationers
webbplats.
1.2 Redogöra för och problematisera sociala mediers möjligheter och utmaningar i relation till innehållsstategi.
Färdighet och förmåga
2.1 Definiera syftet med ett informations- och komunikationssystem i relation till organisationens mål, användare och målgrupp
samt övriga informations- kommunikationskanaler.
2.2 Analysera webbplatsen från innehållsstrategiskt perspektiv och redovisa detta skriftligt och muntligt för att kunna påbörja
innehållsstrategiskt arbete för organisationen.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
3.1 Reflektera kritiskt över betydelsen av en innehållsstrategi ur ett hållbarhetsperspektiv i organisationer.
I vilken utsträckning tycker du att du har uppnått kursens mål?

Alternativ
Fördelning
Antal

Mycket liten
utsträckning
0%
0

Ganska liten
utsträckning
22,2%
2

Ganska stor
utsträckning
55,6%
5

Mycket stor
utsträckning
22,2%
2

9 av 31 har svarat (29%)
Max antal val: 1
Respondentkommentarer:
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Det har varit svårt att förhålla sig till ämnet innehållsstrategi då upplägget för kursen har varit något förvirrat. Det tog tid att sätta
sig in i strukturen och vad som förväntades av oss som kursdeltagare. Därav är det svårt att veta om jag uppfyller målen.
Jag tycker knappt att vi har berört någon av dessa punkter i kursen. Den jag känner att jag absolut har gjort är punkt 2.2
Jag tycker inte att aspekten sociala medier märktes särskilt mycket.
Tycker att nedanstående kursmål behöver synliggöras och arbetas med mer:
1.2 Redogöra för och problematisera sociala mediers möjligheter och utmaningar i relation till innehållsstategi.
3.1 Reflektera kritiskt över betydelsen av en innehållsstrategi ur ett hållbarhetsperspektiv i organisationer.
Övriga kursmål tycker jag att jag uppnått i ganska stor utsträckning, men ovanstående i mycket liten utsträckning.

2. I vilken utsträckning har du tagit del av undervisningen?
Undervisningen har bedrivits i form av inspelade föreläsningar, live föreläsningar och samtal som publicerats i efterhand och
individuell handledning i informationssökning. Dessutom har det funnits möjlighet till diskussioner kring kursens uppgifter med
föreläsare och kursansvariga över Adobe Connectpro.
I vilken utsträckning har du tagit del av de olika momenten?

Alternativ
Fördelning
Antal

Mycket liten
utsträckning
0%
0

Ganska liten
utsträckning
22,2%
2

Ganska stor
utsträckning
66,7%
6

Mycket stor
utsträckning
11,1%
1

9 av 31 har svarat (29%)
Max antal val: 1
Respondentkommentarer:
Jag har tagit del av föreläsningarna som har varit bra. Liveföreläsningar och samtal har varit av mer ostrukturerad karaktär och
svårare att ta till sig. Ibland har det inte känts som om föreläsaren inte varit tillräckligt förberedd eller att det saknas viss pedagogik
och tydlig upplägg.
Lite rörigt ibland.
Har tagit del av föreläsningar, live och inspelade.
Har däremot inte tagit del av individuell handledning.
https://pingpong.hb.se/courseId/20846/coursePollOverview.do?pollId=12919041&selectedGroupId=680828
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Tycker att det varit lite oklart vad som gällt inför olika föreläsningar/live sändningar. Exempelvis vid ett tillfälle då man förväntades
delta med bild och gmail konto, men detta hade inte förmedlats inför föreläsningen. Jag har även upplevt en besvikelse och
frustration över att föreläsningar inte publicerats enligt schema, utan först flera dagar efter.
På grund av tidsskillnad har jag bara deltagit i de obligatoriska momenten. Det har fungerat mycket bra att hänga med i de
inspelningar som gjorts av livesamtal.

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

Alternativ
Fördelning
Antal

Mycket liten
utsträckning
0%
0

Ganska liten
utsträckning
55,6%
5

Ganska stor
utsträckning
33,3%
3

Mycket stor
Ej tagit del av
utsträckning
11,1%
0%
1
0

9 av 31 har svarat (29%)
Max antal val: 1
Respondentkommentarer:
Det har varit en mycket förvirrande kurs som lämnat utrymme för gissningar och tolkningar, snarare än klara direktiv.
Litteraturen har varit lättare att ta till sig än föreläsningarna. Strukturen på de upplagda föreläsningarna har varit ganska rörig och
inte så översiktlig.
Oftast intressanta.

4. I vilken utsträckning har de diskussionerna som erbjudits i samband med uppgifterna/tasks varit till
hjälp för ditt lärande?
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Alternativ
Fördelning
Antal

Enkätdelning

Mycket liten
utsträckning
11,1%
1

Ganska liten
utsträckning
33,3%
3

Ganska stor
utsträckning
44,4%
4

Mycket stor
Ej deltagit
utsträckning
0%
11,1%
0
1

9 av 31 har svarat (29%)
Max antal val: 1
Respondentkommentarer:
Generellt var det rörligt

5. I vilken utsträckning har kurslitteraturen varit till hjälp för ditt lärande?
Kurslitteraturen har bestått av följande titlar:
Halvorson, K., & Rach, M. (2012). Content strategy for the web. New Riders. (189 sidor)
Pickard, A. J. (2013). Research Methods in Information. Facet publishing. London. (Urval om 20 sidor)
Rosenfeld, L., Morville, P. & Arango, J. (2015). Information Architecture: For the Web and Beyond. OReilly Media. Fourth
edition (400 sidor)

Alternativ
Fördelning

Mycket liten
utsträckning
11,1%

Ganska liten
utsträckning
0%

Ganska stor
utsträckning
44,4%
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Antal

1

0

4

4

9 av 31 har svarat (29%)
Max antal val: 1
Respondentkommentarer:
Litteraturlistan stämmer inte överens med den angivna i kurshandboken. Den rätta kurslitteraturen har dock varit väldigt bra och
tydlig.
Det här är INTE den kurslitteratur vi haft på denna kurs.
Listan ovan är inte den korrekta. Litteraturen var bra och användbar.
I denna kurs har jag främst använt Halvorson och Rach (2012) och Rosenfeld, Morville och Arango (2015), dessa saknas i
kurslitteraturlistan här i enkäten.

6. Hur har relationen med kontaktorganisationen fungerat under denna kurs?

Alternativ

Mycket dåligt Ganska dåligt Ganska bra

Fördelning 0%
Antal
0

0%
0

33,3%
3

Mycket bra
33,3%
3

Har inte haft
tillgång till
kontaktorganisation
33,3%
3

9 av 31 har svarat (29%)
Max antal val: 1
Respondentkommentarer:
Jag har fått väldigt bra respons på projektet från min kontaktorganisation.
Vi arbetade inte mot min kontaktorganisation.
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7. I vilken utsträckning har arbetsbelastningen varit jämnt fördelad över de veckor som kursen pågick?

Alternativ
Fördelning
Antal

Mycket liten
utsträckning
0%
0

Ganska liten
utsträckning
22,2%
2

Ganska stor
utsträckning
55,6%
5

Mycket stor
utsträckning
22,2%
2

9 av 31 har svarat (29%)
Max antal val: 1
Respondentkommentarer:
Bra upplägg med uppgifterna som inte var obligatoriska, men bra att göra för att hålla jämn takt.
Då det var väldigt svårt att komma in i kursen från början (många frågetecken och oklarheter) så blev belastningen ganska mycket
högre i slutet.
Det var väldigt högt tempo från början och detta i kombination med ganska dåligt strukturerad information bidrog till mindre bra
arbetsbelastning enligt mig. Jag hade önskat att åtminstone de två första dagarna av kursen gav mig tid till att läsa kurslitteratur
och sätta mig in i uppgiften. Som upplägget såg ut nu skulle man genomfört första uppgiften redan andra dagen, vilket gjorde att
man kände att man hamnade på efterkälken direkt. De tre första veckorna var fyllda med uppgifter och att hamna efter i början
gjorde att man upplevde att man låg efter hela tiden. I slutet fanns det dock en hel del tid att ta igen, vilket jag tycker visar att man
hade kunnat strukturera om lite.
Det var bra

8. Ungefär hur många timmar per vecka har du i genomsnitt lagt ner på arbete med kursen?
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Alternativ
Fördelning
Antal

Enkätdelning

Mindre än 20
timmar/vecka
0%
0

Mellan 21 och 30
timmar/vecka
55,6%
5

Mellan 31 och 40
timmar/vecka
44,4%
4

Mer än 40
timmar/vecka
0%
0

9 av 31 har svarat (29%)
Max antal val: 1

9. I vilken utsträckning tycker du att examinationsuppgiften har stämt överens med kursens mål?
Kursen har examinerats genom en skriftlig inlämningsuppgift, en loggbok och seminariet. I vilken utsträckning tycker du att deras
innehåll kan mäta de kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som kursen syftar till att du ska behärska?

Alternativ
Fördelning
Antal

Mycket liten
utsträckning
0%
0

Ganska liten
utsträckning
0%
0

Ganska stor
utsträckning
77,8%
7

Mycket stor
utsträckning
22,2%
2

9 av 31 har svarat (29%)
Max antal val: 1
Respondentkommentarer:
https://pingpong.hb.se/courseId/20846/coursePollOverview.do?pollId=12919041&selectedGroupId=680828
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Det var väldigt bra med ett praktiskt moment som är i allra högs
Examinationsuppgiften var mycket givande och rolig att genomföra när man väl fått ett hyfsat hum om den, MEN jag tycker att
informationen generellt i kursen måste förbättras. Inledningsvis upplevde jag en stor förvirring angående vad som skulle göras.
Jag upplevde också att information i vissa fall var motsägelsefull och ändrades med tiden. Ett exempel på bristerna i kursen tycker
jag var att information kring task 4 och 5 presenterades först sent i veckan (tror det var onsdag), trots att uppgifterna enligt
schema skulle vara färdigställda på fredag och enligt schemat skulle blivit publicerade måndag och tisdag.

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

Alternativ
Fördelning
Antal

Mycket liten
utsträckning
0%
0

Ganska liten
utsträckning
0%
0

Ganska stor
utsträckning
55,6%
5

Mycket stor
Ingen åsikt
utsträckning
44,4%
0%
4
0

9 av 31 har svarat (29%)
Max antal val: 1
Respondentkommentarer:
Det var väldigt bra med ett praktiskt moment som är i allra högsta grad applicerbart på verkligheten.
Examinationsuppgiften känns väldigt relevant och praktiskt anknuten till det professionella fältet.

11. I vilken utsträckning upplever du att kursen har knutit an till forskning inom information
management och organisationsteori?
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Alternativ
Fördelning
Antal

Enkätdelning

Mycket liten
utsträckning
11,1%
1

Ganska liten
utsträckning
22,2%
2

Ganska stor
utsträckning
44,4%
4

Mycket stor
Ingen åsikt
utsträckning
11,1%
11,1%
1
1

9 av 31 har svarat (29%)
Max antal val: 1
Respondentkommentarer:
Hade varit intressant med ännu större anknytning till aktuell forskning.
Förstår inte varför denna fråga är med här...

12. Har du fler synpunkter om hur vi kan vidareutveckla kursen?
Fritextsvar:
Kursen kändes oplanerad, som om den knåpades ihop i realtid. Det gavs tvetydig och knapphändig information under kursens
gång. Jag tror kursen hade varit bättre med starkare direktiv. För att sammanfatta hela kursen med ett ord skulle jag använda
"Förvirring". Men ändock var det en mycket intressant, och lärorik kurs. Den gav ett smakprov på hur situationen kan vara på
framtida arbetsplatser där allt kanske inte är så utstakat som man kan önska.
Tydligare instruktioner behövs, men gillade annars upplägget. Det var bra att ha möjlighet att arbeta i grupp, väldigt lärorikt att
samarbeta helt på distans och mycket utmaningar i det, men även roligt att lära känna andra.
Övergripande så tycker jag att kursen och dess plattform inte har motsvarat mycket av det som själva ämnet innehållsstrategier
står för. Jag upplever att det har varit väldigt rörigt och inte tydligt upplagt, varken i pingpong eller i kommunikation utöver det. Det
har uppstått många frågor, oklarheter och misstag i information, något som jag inte upplevt på några av de andra kurserna.
Kursen skulle må bra av ett tydligare och mer strukturerat upplägg. Ett mer bestämt forum för förbättringar/förslag från oss
kursdeltagare kan behövas då detta, enligt min åsikt, inte riktigt hör hemma på en föreläsning i online miljö då det inte i samma
utsträckning går att diskutera fritt (det blir rundgång i mikrofoner bland annat).
Ämnet är väldigt intressant och innebär ett brett spektra av kunskapen och färdigheten i att skapa strategier kring innehåll såväl
som kommunikation. Därför tycker jag att kursen passar väldigt bra in i magisterprogrammet. Dock så skulle jag önska att den
hållit samma höga nivå som övriga kurser i vår.
Den här kursen har varit extremt rörig. Det har vid ett flertal tillfällen uttryckts att denna kurs är ett experiment och det märks
verkligen. Vi har fått fel information om saker, helt olika information om andra saker och när vi frågat om vad som är rätt har vi fått
https://pingpong.hb.se/courseId/20846/coursePollOverview.do?pollId=12919041&selectedGroupId=680828
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väldigt otydliga svar. Det har gjort att jag har tyckt att den här kursen har varit väldigt jobbig då jag hela tiden behövt känna mig
osäker på vad som egentligen är rätt och vad som förväntas av mig som student. Jag tycker tyvärr att denna kurs har varit klart
under den standard som vi haft i tidigare kurser. Jag tycker inte om att behöva ge negativ kritik, men jag känner tyvärr att jag
måste vara ärlig om denna kurs. Till nästa år rekommenderar jag starkt att ni ser till att ha en sammanhängande och tydlig vision
för kursen och hur den skall genomföras för nu är det bara förvirrande. Kursens uppgift behöver också förankras bättre i
kursmålen och det behövs inte minst TYDLIGARE och ENHETLIG INFORMATION/KOMMUNIKATION från lärare till studenter.
Till nästa gång behöver ni också se till att ni skickar ut rätt arbeten vid seminarierna, det har inneburit massa krångel att ni inte har
haft ett tydligt system för vem som ska opponera på vems arbete. Jag hade också gärna sett att seminarierna var mer diskussion
än de var.
Vad gäller kurslitteraturen tycker jag att den röda boken vi hade var väldigt bra.
Det jag tyckte om med kursen var grupparbetet, vi fick arbeta i grupp med andra och slapp sitta själva. Enda anledningen att jag
klarade genomföra kursen var just att vi var i grupp, hade jag suttit själv med all denna förvirring har jag svårt att se att jag tagit
mig igenom den.
Jag hoppas ni kan ta denna kritik och bygga vidare på så att kursen blir ännu bättre nästa år!
Den rivstartade verkligen med tasks etc som skulle göras inom två dagar samtidigt som alla skulle sätta sig in i ett nytt arbetssätt.
Inled med en intro där ni förklarar hur ni tänker arbeta och börja sedan med uppgifterna. Som det var nu kom allt på samma gång.
Struktur och förmedling av information behöver ses över. Kursintrot tyckte jag var mer förvirrande än vad det hjälpte till så
inledningsvis skulle jag önska att man förbättrade det. Sedan tror jag att man generellt behöver se över informationen i kursen. På
vissa ställen framgår viss information som sedan visar sig inte stämma.
Inga fler åsikter
Överlag mycket rörigt. Datum som har vart fel, dokument som har skickats fel. Verkar som att lärarna är väldigt stressade.
Jag tror det är bra för kursens helhet att välja antingen svenska eller engelska i texterna på webbplatsen och instruktionerna i
kurshandboken.
9 av 31 har svarat (29%)
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