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Genomströmning 

42 studenter var registrerade på kursen varav samtliga som studenter på programmet 
Strategisk Information och Kommunikation. Antalet inaktiva studenter på kursen var nio. 
Kursen bestod av två inlämningsuppgifter och ett seminarium: 

1. Content audit, 3,5 hp. U-V 
2. Innehållsstrategi, 3,5 hp. U-V 
3. Hållbarhetsseminarium, 0,5 hp. U-G 

Alla tre examinationsmoment var obligatoriska. För att få Godkänt på hela kursen krävdes 
betyget G på samtliga moment. För Väl Godkänt på hela kursen krävdes minst två VG. 
Betygsfördelningen såg ut på följande vis (hämtat från LADOK 2015-05-22):  

Content audit: 
7 studenter fick betyget VG, 18 studenter fick betyget G och 3 studenter fick betyget U.   
 
Innehållsstrategi:  
11 studenter fick betyget VG, 13 studenter fick betyget G och 0 studenter fick betyget U.   
 
Hållbarhetsseminarium: 
29 studenter deltog på seminariet och har fått betyget G.  

Efter kursen slut (siffror från 2015-05-22) har 5 studenter betyget VG på hela kursen och 17 
personer betyget G. Det är en total genomströmning på 52 %. Om antalet inaktiva studenter 
bortses blir genomströmningen 66, 67 %.   

Kursutvärdering  
Kursen har utvärderats genom en enkät i kursaktiviteten Pingpong samt genom informella 
samtal i samband med handledning. 11 studenter svarade på enkäten (26 %) vilket inte kan 
ses som representativt för hela studentgruppen. Dock vill vi lyfta fram ett antal intressanta 
synpunkter som vi kommer att ta hänsyn till framtida kursutveckling.  

Övervägande anser de studenter som svarat på enkäten att kursen har uppfyllt sina mål. 63 
procent anser att kursens mål har uppnåtts i ganska stor utsträckning och 18,2 procent i 
mycket stor utsträckning. Två kommenterar att hållbarhetsperspektivet kommit i skymundan. 
En annan student önskar tydligare fokus på informations- och kommunikationsbegreppen. 
 
8 av 11 studenter (72,7 %) har varit närvarande i mycket stor utsträckning på schemalagda 
moment. Två personer kommenterar att det flexibla schemat varit lyckosamt. De studenter 
som inte har varit närvarande i någon större utsträckning (11 %) anger att det har varit på 
grund av krock i tider eller att föreläsningarna ändå funnits inspelade. På frågan om i vilken 
utsträckning undervisningsformerna har varit till hjälp i lärandet, har flera kommentarer 
lämnats av studenterna. Någon vill se diskussionsseminarium kring kurslitteraturen, en annan 
önskar hjälp med att reda i de olika ämnen som kursen kopplar an till. Sammantaget verkar 
en del studenter haft svårt att orientera sig i området och centrala begrepp. Två personer 
efterfrågar mer konkreta exempel på hur arbetet med innehållsstrategier kan se ut. Det som 
lyfts fram som positivt är återigen möjligheten att ta del av inspelade föreläsningar, chattar 
och handledning.  

Utvecklingsmöjligheter för kursen (tre studenter har svarat) kopplat till undervisningsformerna 
är: längre handledningstider, inleda handledningstillfällen med generella Q/A för att sedan 
övergå till fördjupade, kontextuella diskussioner mot slutet, tydligare information om att 
handledningsfrågor kan skickas in i förtid samt konkretare innehåll i föreläsningarna.  



Vad gäller kurslitteraturens relevans för lärandet svarar en person (10 %) att den har varit till 
hjälp i mycket liten utsträckning. Sex personer (60 %) anser att kurslitteraturen har varit till 
hjälp i ganska stor utsträckning och tre personer (30 %) anger mycket god utsträckning. Flera 
studenter har i sina kommentarer kopplat till kurslitteraturen angett boken ”Content Strategy 
for the Web” av Halvorson och Rach (2012) som mycket relevant. En person skriver att hen 
lärt sig mycket av litteraturen samtidigt som en annan student anser att det inte alltid har varit 
den obligatoriska kurslitteraturen som varit till hjälp. Snarare de lästips som givits av 
kursansvariga. De personer som inte anser att kurslitteraturen har varit till hjälp för lärandet (4 
personer har svarat) menar att det behövs ett tydligare fokus på hållbarhetsaspekten samt 
informations- och kommunikationssystem. En student skriver att de inspelade föreläsningarna 
har varit givande.  

Enkäten tar också upp i vilken utsträckning arbetsbelastningen har varit jämt fördelad över 
kursen. Tre studenter (27,3 %) anger ganska liten utsträckning, fem studenter (45,5 %) svarar 
ganska stor utsträckning och tre studenter (27,3 %) mycket stor utsträckning. I 
kommentarerna tas det upp att det har varit problematiskt att läsa två parallella kurser vilket 
har försvårat studierna. Andra anser att det har varit positivt att ha examinationsuppgifterna 
angivna från kursstart samt att det har varit en bra fördelning mellan kursens uppgifter.  

Vidare är studenterna relativt eniga om att examinationerna har stämt överens med kursens 
mål. Fem studenter (45,5 %) svarar att de stämt överens i ganska stor utsträckning och fem 
studenter (45,5 %) svarar i mycket stor utsträckning. Enbart en student anger i mycket liten 
utsträckning. Tre studenter (7 %) har svarat på frågan ”om du upplever att examinationerna 
inte stämt överens med målen, förklara varför”. Kommentarer som finns att läsa är bland 
annat att uppgifterna varit omfattande, önskemål om tydligare mallar och beskrivningar samt 
förslag på att en teoretisk examinationsuppgift skall ingå i kursen.   

Slutligen, under övriga synpunkter, finns många kommentarer att läsa. Dessa är av både 
positiv och negativ karaktär. Positivt med kursen som nämns är bland annat att 
examinationerna bygger på varandra samt har stark koppling till organisationen. 
Handledningarna har varit givande och då särskilt möjligheten att ta del av andra studenters 
frågor. Flera skriver också att innehållsstrategier är ett spännande och intressant ämne samt 
att föreläsningarna varit givande. Förbättringsområden som tas upp är tydligare instruktioner 
kring uppgifterna, kursordningen (svårigheter med att läsa två kurser parallellt), konkreta 
exempel på innehållsstrategiarbete, bättre förståelse för att förkunskaper i området saknas, 
samt färre extrainsatta föreläsningar under kursens gång.   

Kursansvarigas kommentarer 

På det stora hela anser vi att kursen har varit lyckad. Dock kommer vi att vidareutveckla 
kursen baserat på den feedback vi fått in och flera förändringar kommer att genomföras. Till 
exempel kommer de två examinationerna (content audit och innehållsstrategi) minskas ner till 
en där vi valt att behålla utformandet av en innehållsstrategi. Vi kommer också att se över 
föreläsningarna och ta bort de föreläsningar som mindre relaterar till ämnet samt fördjupa det 
material som täcker in grundläggande delar (alternativt utveckla nya föreläsningar om behov 
finns). Kurslitteraturen kommer också att förändrats där vi valt att ta bort viss litteratur och 
lägga till annan som efterfrågas av studenterna, t.ex. Halvorson och Rach (2012). Vi kommer 
också undersöka hur kursens innehåll kan få ett tydligare fokus och form.  

 

 

 

 

 

 


