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Kursrapport 
 

Kursens namn: 
Information genom bild och text 1/ 
Information through image and text 

Ladokkod: 
31KIN1, 31EIN1, 31FIB1 
 

Antal högskolepoäng: 
7,5  

Period (ex P1 2018): 
P1 2018: 2018-01-15—2018-02-15  

Inom program alt. fristående kurs: 
Kursen ingår i programmet Webbredaktör, 180 högskolepoäng samt Webbredaktör, distansutbildning, 
180 högskolepoäng. Den ges även som fristående kurs för internationella studenter.  
 

Svarsfrekvens i studentvärderingen, med kommentarer 
 
Studenterna fick möjlighet att lämna synpunkter på kursen via en enkät i 
Pingpong. Enkäten bestod  av sammanlagt nio frågor som behandlade måluppfyllelse,  
undervisningsformer,  närvaro och arbetsbelastning, kurslitteratur, kursens forsknings-
anknytning samt examinationsformer.  Fem av 39 distansstudenter (12%) samt åtta av 38 
campusstudenter (21%) besvarade enkäten. I campusgruppen ingick även internationella studenter 
(31FIB1). Eftersom svarsfrekvensen har varit låg, bör enkätsvaren inte betraktas som representativa 
för hela studentgruppen. 
 

Analys av: 
Studenternas prestation och resultat på kursen 
 
Här nedanför följer en sammanfattning av studenternas resultat. Resultaten hämtades den  
29 maj och gäller hel kurs (studenter som saknar resultat kan alltså ha resultat registrerade på 
enskilda moment):  
 
……………………………………………………………………………….. 
31KIN1, anmälningskod B66V8 
Antal träffar: 30 
VG: 14 
G: 12 
Saknar resultat: 4 
 
31EIN1 (distans), anmälningskod B67V8 
Antal träffar: 40 
VG: 7 
G: 16 
Saknar resultat: 16 
Avbrott: 1 

……………………………………………………………………………….. 
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Fyra (80%) av de distansstudenter som besvarade kursvärderingen menar att de har uppnått kursens 
lärandemål i ”ganska stor utsträckning”. På campus anser fyra studenter (50%) att de har uppnått 
kursens lärandemål i ”ganska stor utsträckning” medan tre (37,5%) svarar ”mycket stor 
utsträckning”.  
 
Resultatsammanställningen och studenternas egen syn på måluppfyllelsen indikerar att de 
campusstuderande har presterat bättre än de distansstuderande, men att de flesta studenter ändå 
har klarat kursen. I campusklassen har övervägande delen studenter fått betyget väl godkänd. 
 
Hur kursens innehåll, undervisning och examination har varit till stöd i studenternas lärande 
 
Samtidigt som flera studenter anser sig ha uppnått kursens lärandemål i stor eller ganska stor 
utsträckning, tyder enkätsvaren på att undervisningen i vissa avseenden behöver bli tydligare. En 
student skriver: 
 

”Tycker det har varit en rolig och intressant kurs! Dock har vissa begrepp varit svåra att förstå på Engelska 
och Svenska. Kanske att de skulle gått igenom mer vad alla begrepp innebär på föreläsningarna.” 

 
Fler studenter vittnar om att begreppen (och kurslitteraturen) har varit svår: 
 

”Jag upplevde kurslitteraturen som svårläst och ganska krånglig […] Att jag tyckte det var svårläst kan 
möjligtvis ha berott på att all litteratur var på engelska och att vissa begrepp därför kändes okända, det 
blev som tre översättningar man skulle komma ihåg. Först begreppet på engelska, sen begreppet på 
svenska och till sist vad begreppet faktiskt innebär.” 
 
”… frågeställningarna i rapporten, framförallt i den etiska delen var mycket svåra att både förstå och 
knyta an till arbetet …” 

 
Även vi som undervisar, har upplevt att studenterna har haft svårt att ta till sig kursens teori. Flera 
studenter önskar att kursen utökas med fler föreläsningar eller seminarier: 

 
”Kanske någon föreläsning som visar ännu mer exempel på informationsgrafik, och taktiker att använda 
för att ta fram sådana. Kändes under det sista seminariet som att några studenter hade uppfattat detta på 
väldigt olika sätt, vilket gjorde det lite svårt att hålla diskussion.” 

 
En student önskar mer undervisning om designetik:  
 

”The ethics section of sustainable design was interesting. I would like to add more lectures that part.” 
 
En annan önskar mer undervisning om hållbar design:  
 

“I believe a distinct seminar solely on the theme of Sustainable Design could be useful. In my opinion, it 
proved a slightly more difficult topic.” 
 

På frågan “I vilken utsträckning har undervisningsformerna varit till hjälp för ditt lärande?” svarar tre 
distansstudenter (60%) ”ganska stor utsträckning” medan två (40%) svarar ”ganska liten 
utsträckning”. På campus har tre studenter (37,5%) svarat ”mycket stor utsträckning” och ytterligare 
tre ”ganska stor utsträckning”. Två campusstudenter har svarat ”ganska liten utsträckning”. De flesta 
verkar alltså vara nöjda med undervisningen, men studenternas svar tyder också på att 
undervisningen kan förbättras/förtydligas.  
 
De flesta campusstudenter, det vill säga sex stycken (75%) uppger att examinationerna har stämt 
överens med kursens mål. På distans svarar tre studenter (60%) att examinationerna har stämt 
överens med kursens mål i ”ganska stor utsträckning”. Huruvida examinationsformerna har varit till 
stöd för studenternas lärande, framgår inte av enkätsvaren, men en student skriver:  
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“Uppgifterna var ok, och informationsgrafiken var mycket kul att göra... men frågeställningarna i 
rapporten, framförallt i den etiska delen var mycket svåra att både förstå och knyta an till arbetet samt att 
det kändes som att om man besvarade samtliga så föll rapporten på kvaliteten.” 
 

När det gäller de internationella studenterna, upplever vi att deras bristande engelskkunskaper 
ibland har lett till svårigheter att förstå instruktionerna till examinationsuppgifterna. Dessa studenter 
har också haft svårt att hitta information, filmade föreläsningar, kursinformation etc. i Pingpong. Det 
verkar med andra ord som att studenterna inte har fått någon ordentlig introduktion till Pingpong.  

 
Hur kursen har forskningsanknutits 
 
Genom kurslitteratur, föreläsningar och examinationsuppgifter knyter kursen an till huvudsakligen 
semiotisk och sociosemiotisk teori samt till teorier om visuell kommunikation, multimodalitet och 
informationsdesign. Någon koppling till huvudämnet informationsarkitektur saknas i nuläget. Det 
skulle dock vara möjligt att i fortsättningen lyfta fram och diskutera relationen mellan ämnet 
informationsdesign och informationsarkitektur.   
 
Tre campusstudenter (37,5%) anser, att kursen i ”ganska liten utsträckning” har knutit an till 
forskning inom kursens ämnesområden. Tre (37,5%) anser att den i ”ganska stor utsträckning” varit 
forskningsanknuten” och ytterligare två (25%) svarar att den varit forskningsanknuten i ”mycket stor 
utsträckning”.  I distansklassen tycker två studenter (40%) att kursen i ”ganska liten utsträckning” har 
knutit an till forskning. Ytterligare två har svarat ”ganska stor utsträckning”. 
 
Hur kursen har fungerat i relation till övriga kurser i programmet 
 
Vi upplever att studenterna behöver förberedas bättre inför kursen. För att bättre kunna tillägna sig 
kursinnehållet, hade det varit önskvärt om studenterna tidigare blev introducerade för semiotisk 
teori, perceptionsteori och bildanalys samt överlag till olika teoretiska perspektiv på visuell 
kommunikation. Viss undervisning om perception och bildanalys finns redan i t.ex. kursen Bild och 
grafisk produktion, men denna skulle behöva utvecklas.  
 
Ett annat problem har varit att Information genom bild och text 1 har utgjort förkunskapskrav till 
kursen Projekt: webbplats utveckling, vilken startar i mitten av period 3. Detta har inneburit att det 
blivit ont om tid att granska eventuella kompletteringar/sena inlämningar i tid.  
 
Inför nästa kursomgång kommer vi att se över kursens förkunskapskrav och ta bort krav som inte 
längre är aktuella. Till exempel, behöver inte hela kursen Textproduktion 2 vara förkunskapskrav till 
Information genom bild och text 1, utan endast delar av den.   
 
Hur kursens resurser har använts och upplevts 
 
Vid sjukdom och föräldraledighet blev vi tvungna att låna in personal till kursen. Vi upplever att det 
inte har funnits en tillräcklig beredskap för eventuellt bortfall av undervisande och ansvariga lärare.  
 

Sammanfattning och övriga kommentarer 
 - 
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Eventuella förslag till förändringar 

 
Kurslitteratur 
Vi anser att kursboken Design for Information (2013) av Meirelles inte ger ett tillräckligt stöd för 
studenternas lärande och vi skulle därför vilja byta ut denna. Ett alternativ som vi överväger, är t.ex. 
Designing information: human factors and common sense in information design (2012) av Joel Katz 
vilken dessutom finns elektroniskt vid högskolans bibliotek. Boken ger konkreta exempel på hur 
komplex information kan formges/visualiseras på olika sätt. Den innehåller bland annat en diskussion 
kring informationsbegreppet och förklarar hur det går till när människor läser av, kommunicerar och 
tolkar visuell information.  
 
Litteratur som möjligen också skulle kunna användas, och som har en perceptionsteoretisk inriktning, 
är till exempel Designing with the mind in mind: simple guide to understanding user interface design 
rules (2014) av Johnson alternativt Information visualization: perception for design (2012) eller Visual 
thinking for design (2010) av Ware. Andra förslag är Cool Infographics: Effective Communication with 
Data Visualization and Design (2013) av Krum och Bildens tysta budskap: interaktion mellan bild och 
text av Eriksson. 
 
Som alternativ till Introduction to multimodal analysis (2007) av Machin, skulle eventuellt följande 
bok kunna användas: Kostelnick, C. & Hassett, M. (2003). Shaping information: the rhetoric of visual 
conventions. Carbondale: Southern Illinois University Press. Tilläggas kan, att det av kursplanen 
framgår att kursboken Introduction to multimodal analysis av Machin ska finnas tillgänglig 
elektroniskt. Detta är dock felaktigt, och vi kommer därför att rätta till detta nästa gång kursplanen 
revideras (förutsatt att kursboken behålls).  
 
Vissa studenter har efterfrågat en mer aktuell, senare utgiven kurslitteratur. Vi anser dock inte att 
kursböckernas innehåll (d.v.s. semiotisk teori och analysmetod) är föråldrat.  
 
Kursen på svenska 
Kursen kommer inte längre att ges för internationella studenter, vilket innebär att kursinnehåll kan 
behöva översättas från engelska till svenska.  
 
Examinationsuppgifter 
Vi överväger att minska antalet examinationsuppgifter och eventuellt också göra förändringar av 
kursens lärandemål. Med tanke på att kursens teori har upplevts som svår kan examinationerna 
behöva göras mindre komplexa och kursens innehåll mindre omfattande.  
 
 

Kursansvarig:  
Linda Rydh (examinator) och Jan Buse 
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