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Kursrapport 
 

Kursnamn: 
Professionell informationssökning 

 

Ladokkod: 

31BPI1 

Antal högskolepoäng: 
7,5 hp 

Period (ex P1 2018): 

VT19-1 
Inom program alt. fristående kurs: 

Inom kandidatprogrammet Bibliotekarie 

 

Svarsfrekvens i studentvärderingen, med kommentarer 

 
36 % i skriftliga studentvärderingen (17 av 46) 
6 % i muntliga studentvärderingen (3 av 46) 
 

Analys av: 

Studenternas prestation och resultat på kursen 

En knapp månad efter avslutad kurs ser resultatet i Ladok ut enligt följande: 

45 registrerade (inkl omreg) studenter  

18 studenter har erhållit betyg för avklarad kurs, varav 11 med betyget VG och 6 med betyget G 

Inom det examinerande kursmomentet Seminarium (2 hp) har 39 studenter godkänts.  

Inom det examinerande momentet Rapport (5,5 hp) har 33 studenter erhållit betyg enligt följande 
fördelning:  

U: 13 

G: 9 

VG: 11  

 

 

 

 

Hur kursens innehåll, undervisning och examination har varit till stöd i studenternas lärande 
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Av 17 svarande anger 13 att det stämmer ganska bra eller helt att kurslitteraturen och annat 
material på kursen varit till stöd för lärandet, medan 4 anger att det stämmer delvis. 
Relevansen i kursens innehåll i relation till dess lärandemål bedöms i kursvärderingen som god, 
med en spridning från ”stämmer delvis” till ”stämmer helt”. 
 
Någon påtalar att fokus på metriska metoder blivit för stort i relation till det innehållet i 
kursmålen. Litteraturen kommenteras i skiftande ordalag. Vissa deltagare uttrycker stort gillande 
för all litteratur medan andra önskar exempelvis mindre volymer text och mindre avancerad text. 
Önskemål om tydligare koppling mellan föreläsningarna och litteraturen framförs även. Förslag 
på alternativ kurslitteratur har även noterats. Den tidsplan som tillhandahållits för läsningen i 
kursen kommenteras i ett par fall i positiva ordalag. 
 
Av 17 svarande anger 16 att det stämmer ganska bra eller delvis att undervisningen varit till stöd 
för lärandet. 
 
Vissa deltagare har kommenterat att kopplingen mellan föreläsningarna och de examinerande 
inslagen i kursen är för otydlig. Förläsningsinslag om forskningsanvändning i praktiken har i 
enstaka fall kommenterats som ”diffusa”. Även om dessa föreläsningar i flera fall uppfattats som 
intressanta så har de inte alltid betraktats som användbara eller direkt tillämpliga. Vissa deltagare 
som mött bibliometri och altmetri för första gången i den här kursen, framhåller att det borde 
vara mer undervisning och övningar kopplade till de metriska metoderna, även mer lärarstöd vid 
övningarna i datasal. Tydligare instruktionerna för den bibliometriska analysen efterfrågas. 
 
Av 17 svarande anger 12 att det stämmer ganska bra eller helt att examinationsformerna varit 
ett stöd för lärandet, medan 5 anger att examinationsformerna delvis eller inte utgjort ett stöd för 
lärandet. I relation till kursens lärandemål anger en majoritet av de svarande att 
överensstämmelsen med examinationsformerna är ganska god. 
 
Här sticker omdömena om det examinerande litteraturseminariet ut något – det framhålls som ett 
välstrukturerat och värdefullt lärtillfälle.  
 
Uppgiften med informationssökning och metrisk analys har i något fall kommenterats som svår. 
Ytterligare mer förberedelser önskas inför den uppgiften. Några deltagare uppger också att de 
tycker att fokuseringen på bibliometrin i kursen blev alltför stor. Flera av de ämnesval 
studenterna gjort är endast delvis representerade i Scopus och WoS. ”Här hade varit bra med en 
kort genomgång om hur olika forskningsområden gör sin publicering.” Samma källa uppger att 
det hade ”varit mer konstruktivt att vi fått bygga upp en egen informationsstruktur för att bevaka 
intressanta ämnen för kommande yrkesliv och kanske reflekterat kring det som en del i 
eximinationen”. 
 
En deltagare komenterar även att kursens innehåll kräver mer utrymme för reflektion inom 
examinationen än vad uppgiften med rapporten erbjuder.  
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Hur kursen har forskningsanknutits 

Beträffande frågan om huruvida deltagarna fått ökad kunskap om forskning inom kursens 
kunskapsområde noteras en ganska stor spännvidd i svaren. Majoriteten av de 17 svaren är 
relativt jämnt fördelade mellan svarsalternativen stämmer delvis/ganska bra/helt.  
 
I fritextsvaren framgår att någon uppfattat kurslitteraturen – såväl föreskriven som egenvald – 
säkrat forskningsanknytningen. Någon uttrycker också att det hade varit mer relevant att fokusera 
på kunskaper om hur publiceringen ser ut inom olika akademiska discipliner o dyl än att fokusera 
på mätmetoderna som sådana.  
 
Som kursansvariga strävar vi efter att ge olika prov på vad forskningsanknytning kan vara och hur 
den kan fungera, såväl i högskolestudier som på biblioteksfältet. Möjligen kan dessa olika sätt 
(direkta tillämpningar respektive metaperspektiv) bidra till att uppfattningarna går isär bland 
deltagarna.  

Hur kursen har fungerat i relation till övriga kurser i programmet 

En majoritet (13/17) av de svarande anger att deras förkunskaper var tillräckliga (ganska god 
överensstämmelse eller hel) medan en mindre andel (4/17) anger att förkunskaperna endast 
delvis eller inte var tillräckliga. Förståelsen av kursens funktion och inpassning i utbildningen går 
vitt isär. I ett par fall anger de svarande att de inte kan se den kopplingen, medan 5 anger att de 
delvis gör det, 6 att det gör det ganska väl, och ytterligare 4 att den bilden framträder helt klart.  
 
Av kommentarerna framgår att vissa deltagare haft god nytta av att ha gått en valbar kurs i 
bibliometri tidigare. Andra har uppfattat det som svårare att ta till sig kursens stoff. Detta är 
något vi kursansvariga kan behöva förhålla oss aktivt till i undervisningen.  
Enstaka kommentarer om att viss kurslitteratur återkommit under programmets lopp (t.ex. texter 
av Lindberg). Detta bör följas upp på programnivå.  
En deltagare uttrycker att kursens innehåll är alltför avlägset från bibliotekarieyrket för att vara 
”praktiskt användbara”. 
 
Kursansvariga konstaterar med intresse att bilden av kursens roll i programmet skiljer sig åt så 
pass stort mellan olika deltagare. Kursen är okonventionell i den meningen att den erbjuder ett 
perspektivmöte mellan kvantitativa metoder och studier och kvalitativ forskning. Att skapa ett 
konstruktivt möte mellan perspektiven är till stor del lärarnas/kursansvarigas ansvar, men även 
delvis studentens. I analogi med de skiftande synpunkterna kring kursens forskningsanknytning 
ser vi skillnader i deltagarnas uppfattningar om dels kopplingarna mellan kursen och andra delar 
av utbildningen och dels i deltagarnas förmåga att skapa kopplingar mellan kursens olika 
perspektiv.  
 

Hur kursens resurser har använts och upplevts 

Studenternas kursvärdering visar att lärarna uppfattats som stöd för lärandet i relativt hög grad. 
Av 17 svarande anger 13 att påståendet stämmer ganska bra eller helt. Övriga anger att det gäller 
delvis samt i ett enskilt fall ”inte alls”. 
Som tidigare nämnts har den tillhandahållna tidsplanen för inläsning av kurslitteratur varit 
uppskattad. Någon efterlyser mer kommunikation och diskussionsmöjligheter (forum el dyl) med 
andra deltagare i Pingpong.  
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Sammanfattning och övriga kommentarer 

Kursansvarigas samlade bedömning är att kursens fungerat relativt väl. Deltagarna har arbetat 
aktivt och ambitiöst med kursens innehåll och nivån på exempelvis litteraturdiskussionerna vid 
seminariet har imponerat. Vi konstaterar samtidigt att spridningen i resultaten är stor och att flera 
deltagare har gett uttryck för att det varit svårt att tillgodogöra sig i synnerhet kursinnehållet 
kopplat till bibliometri och altmetrisk analys. Några har också uppfattat delar av 
forskningsanknytningen som oklar eller mindre relevant – något som naturligtvis ger oss en del 
att fundera över inför kommande kurstillfällen. Betygsutfallet visar också på dessa skiktningar i 
kursen, där i synnerhet uppgiften med att kartlägga och analysera olika kunskapsområden varit 
utslagsgivande.  
 
Möjligheten att eventuellt förstärka undervisningen kring metriska metoder bör vägas mot 
uttalade intressen för att stärka inriktningen mot andra metoder för omvärldsbevakning och 
forskningsanknytning av biblioteksarbete. 

Eventuella förslag till förändringar 

Balanseringen av kursinnehållets olika delar kommer att diskuteras vidare innan någon förändring 
sker. 
Informationen och instruktionerna inför examinationsuppgiften Rapport samlas och, eventuellt, 
preciseras. 
I kursens lärarlag behöver vi mer aktivt förhålla oss till deltagarnas skiftande förkunskaper inom 
bibliometri. Dessa förkunskaper skiftar f.ö. mellan programgrupperna. 
I samråd med programansvariga uppdateras kurslitteraturen.  
 

 

Kursansvarig:  

Jenny Lindberg (examinator) och Thomas Nyström 
2019-03-20 
 

 


