
Kursrapport för kursen Informationsprodukter 7,5 hp HT 2014 i programmet Strategisk 
Information och Kommunikation 

 

Kursansvariga för kursen var Birgitta Wallin och Karin Dessne. 

Genomströmning 
För att få godkänd på hela kursen krävdes det att följande moment fullföljdes och godkändes: 

1) Deltagit aktivt i ett seminarium (0,5hp) om hållbar utveckling relaterat till 
organisationer. I uppgiften ingick att föra diskussionen utifrån en egen utsökt 
vetenskaplig artikel. Seminariet kunde ge G eller U. 

2) Deltagit aktivt i ett seminarium (3hp) om informationsprodukter relaterat till 
organisationer. I uppgiften ingick att presentera en informationsprodukt hämtat från 
sin kontaktorganisation. Seminariet kunde ge VG, G eller U. 

3) Gjort inlämningsuppgift 1 (2hp) – att skriva två texter (klarspråk och lättläst). 
Uppgiften kunde ge VG, G eller U. 

4) Gjort inlämningsuppgift 2 (2hp) – att skriva en akademisk essä utifrån hållbarhet 
relaterat till organisationer. Uppgiften kunde ge VG, G eller U. 

Kursen som helhet kan ge betyget VG, G eller U. För att uppnå betyget VG för kursen krävs 
minst betyget G på alla delmomenten samt betyget VG på två delmoment. 

Efter två examinationstillfällen hade 18 deltagare fått betyget G på hela kursen, 6 hade fått 
betyget VG.  Det är alltså en genomströmning med 69 % beräknat på antal deltagare som var 
35 personer. En anledning till genomströmningssiffran är att studenterna samtidigt läste 
kursen Innehållstrategier 7,5 hp där en större inlämningsuppgift ingick. En annan är att en del 
personer försöker arbeta heltid samtidigt med studierna. 6 av 16 studenter uppger att de 
närvarat vid schemalagda delar i ganska liten eller mycket liten utsträckning, vilket också kan 
vara en bidragande orsak. Det stärks av några av kommentarerna som handlar om just att 
studenterna arbetat vid sidan av. Tiden studenterna lägger ned på att arbeta med kursen skiljer 
sig också åt: en student uppskattar tiden till 5-10 timmar i veckan, 4 studenter till 10-15 
timmar i veckan och 10 studenter till mer än 15 timmar i veckan. Kommentarerna till varför 
pekar också ut arbete vid sidan av som orsaken. Två kommentarer till nedlagd tid pekar också 
ut parallellkursen Innehållsstrategier som orsak, dvs att den kursen krävde en stor del av tiden. 
14 av 16 studenter anser dock att arbetsbelastningen för Informationsprodukter har varit jämnt 
fördelad i ganska eller mycket stor utsträckning, endast två tycker att det var ganska ojämnt 
fördelat. 

Kursvärdering  
Kursen har utvärderats genom en enkät till studenterna som publicerats på kursaktiviteten i 
PingPong samt genom samtal mellan kursansvariga. 16 studenter svarade på enkäten (38 %), 
vilket därmed inte kan anses som representativt för hela studentgruppen. Trots det finns 



värdefulla synpunkter som är av vikt för vidare utveckling och förbättring av kursen. Vi 
sammanfattar svaren i det följande. 

Måluppfyllelse 
De flesta (14 av 16) tycker att kursens innehåll har speglat målen på ett bra sätt. 14 studenter 
tycker att de uppnått kursen mål i mycket stor (7 st) eller ganska stor utsträckning (7 st) 
medan 2 anser att de gjort det i ganska liten utsträckning. En student skriver i kommentar att 
hon/han kom in sent i programmet varför det är svårt att uttala sig om hon/han uppnått 
kursens mål. 15 studenter tycker att examinationerna har stämt väl överens med kursens mål 
(8 tycker i mycket stor utsträckning och 7 i ganska stor utsträckning). En student tycker att det 
stämde i mycket liten utsträckning. Samtliga kommentar är positiva, t ex: ” Mycket bra 
koppling! Uppgifterna hade gärna fått hänga ihop mer med varandra också. Jättebra att 
hållbarhet ingick i sista uppgiften också. Rena skrivuppgifter kan ju kompletteras med ett 
annat perspektiv så blir det ännu tydligare avancerad nivå. Tex hur klarspråk och lättläst kan 
hänga ihop med hållbarhet. Nu förstod man ju det senare i kursen iofs. Tycker att 
informationsprodukter funkar väldigt bra som första kurs i programmet”. 

Undervisningsformer 
15 av 16 studenter anser att undervisningsformerna har varit till hjälp för deras lärande i 
ganska stor (3) eller mycket stor utsträckning (12) medan en student anser att den hjälpen var 
i en ganska liten utsträckning. I kommentarerna poängteras att det har varit bra med flexibelt 
tillgänglig, tydlig och mångsidig kompott av inspelade föreläsningar, seminarier, chat och 
inlämningsuppgifter. En student kommenterar att det var synd att det var dåligt ljud på några 
föreläsningar och en annan önskar starkare koppling till kurslitteraturen och syftar på Baer 
framför allt.  

Litteratur 
Litteraturen ansågs vara till god hjälp för lärandet av 15 av 16 studenter i ganska stor 
utsträckning  (11 st) eller mycket stor utsträckning (4 st). Två studenter tycker att ”Making 
knowledge visible” borde vara obligatorisk, eftersom det var mycket hänvisningar till den 
boken. En av dem skriver: ”När jag väl insåg det [att den hänvisades till så mycket] fanns det 
ingen möjlighet att få tag på boken i fråga. Hade jag förstått dess betydelse hade jag sett till att 
införskaffa den från början”. En annan student önskar en ”akademisk handbok om 
kommunikation och information” i stället för Baer. Ytterligare en student skriver om sina 
önskemål kring litteratur: ”Jag förstår så klart att vi förväntas söka egen litteratur, och detta 
fungerade bra när det gäller hållbarhet. När det gäller IPer generellt däremot hade det varit 
intressant att ha lite mer litteratur att leta i”. En student har inte alls använt kurslitteraturen 
utan ”använde bara gratisdito och egen litteratur”.  

  



Övrigt 
12 studenter har givit ytterligare synpunkter på kursen. Många av kommentarerna här handlar 
om att kursen gick samtidigt med Innehållstrategier. Några tyckte det var bra eftersom man 
kan se kopplingar, men de flesta menar att det gör det stressigt och att det hade varit bättre att 
ha en kurs i taget. En av dessa skriver: ”Att läsa två kurser samtidigt är ganska stressande, det 
ställer större krav på planering och att kunna ha fokus på en sak i taget. Jag hade nog känt mig 
lugnare med att ha en sak att fokusera på åt gången. Men, sådan är ju inte verkligheten. 
Däremot är det något vi alla är medvetna om, alltså hur verkligheten är, så det kanske inte 
måste återspeglas i denna utbildning också...”. Några studenter kommenterar praktiska 
detaljer såsom t ex längd, tid och format på uppgifter, inlämningstider i den ena kursen kontra 
seminarier i den andra. En student önskar fler diskussionstillfällen och skriver: ” Hade varit 
roligt med några (frivilliga?) diskussionsseminarium utifrån kurslitteratur eller begrepp eller 
liknande”.  

Kursansvarigas kommentarer och förslag till utveckling och förbättring 
Kursen har gjorts om från förra gången den gavs och mycket nytt material har tillkommit. 
Dels har kurslitteraturen ändrats och dels har de examinerande momenten ändrats. Tidigare 
fanns ett moment för metod vilken har utgått. De delar som förut fokuserade på 
informationsprodukter består nu av ett seminarium (seminarium 2). Två nya moment har 
tillkommit: en för skapade av texter (inlämningsuppgift 1) samt ett moment för hållbar 
utveckling (seminarium 1 och inlämningsuppgift 2). I och med detta moment med hållbarhet 
så tillkom en ny kursbok liksom en artikel, vilka båda behandlar hållbarhet. Boken (av 
Ottosson och Parment 2013) och artikeln (av Nolin 2010) tar upp hållbarhet i relation till 
organisationer respektive begreppet information. Dessa förändringar har också lett till att 
kursen numera (sedan hösten 2014) är en av ett fåtal HU-diplomerade kurser vid Högskolan i 
Borås och den första HU-diplomerade kursen vid Bibliotekshögskolan. Momentet för 
hållbarhet har varit mycket uppskattat av studenterna som visat stort intresse och engagemang 
för det.  

Seminariet kring hållbar utveckling var uppskattat av studenterna och flera önskade direkt 
efteråt att dessa hade varit längre eftersom det var roligt och intressant att diskutera. Det 
skulle därför vara önskvärt att få mer kursbudgettid till att hålla seminarier för att kunna 
bedriva den pedagogik som behövs och som den här sortens undervisning kräver. Detta är 
extra väsentligt för att studenter – särskilt på distanskurser – ska kunna skapa kontinuitet och 
känsla för ämnet. Att få denna tid för reflektioner och fördjupad diskussion har också 
framkommit i tidigare kursvärderingar från andra kurser som ingår i samma program. Ett sätt 
att få mer djup i seminariediskussionerna skulle kunna vara att i stället för att grunda 
seminariet endast i en egen utsökt artikel så ska studenterna utgå från den essä de skriver – 
kanske med ytterligare frågeställningar som underlag och fokus för diskussionen. Ett sätt att 
ytterligare integrera hållbarhet kan även inlämningsuppgift 1 – textuppgiften – ha ett 
hållbarhetsperspektiv. 

När det gäller litteraturen skulle vi vilja se över boken som används för hållbar utveckling. 
Boken är bra och kan kvarstå som lästips, men det kan finnas bättre alternativ i rollen som 



obligatorisk kursbok som mer tar sig an hållbarhet i ett helhetsperspektiv. Risken att dela in 
hållbar utveckling i dimensioner, enligt den vanliga och politiskt grundade modell som gör 
detta, är att just att helhetsperspektivet glöms bort och då står dimensionen själv. Detta 
riskerar själva fundamentet i begreppet hållbarhet – nämligen att vi behöver leva på ett annat 
sätt pga rent ekologiska och planetära begränsningar. Dimensionsmodellen spelade tidigare en 
politisk roll för att få acceptans för hållbarhetsarbete, men nu är samhället och dess 
medborgare åtminstone i Sverige mogna nog att arbeta utifrån en modell som är mer 
forskningsbaserad. 

Vi kommer att göra vissa justeringar inför att kursen ges nästa gång, bland annat kommer vi 
att ta bort uppgiften om att skriva lättläst och klarspråk eftersom det inte finns tid för lärarna 
att rätta så många uppgifter. Vi minskar alltså ner till tre examinationer istället för fyra. 

Vi kommer att ta bort två kursböcker: 

Baer, Kim (2010). Information design workbook: graphic approaches, solutions, and 
inspiration. Gloucester, Mass.: Rockport. (240 s.)  
 
Hedlund, Anneli (2013). Klarspråk lönar sig: handbok för ett effektivt klarspråksarbete. 
Stockholm: Norstedts juridik.  

Och lägga till två nya kursböcker: 

Orna, Elizabeth (2005). Making Knowledge visible. Aldershot: Gower, s 212. 

Kursansvariga 

Karin Dessne  
Birgitta Wallin 

Borås 2014-12-19 
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