
 
 
 

  Sida 1 av 3 

Kursrapport 
 

Kursens namn: 

31BAV1 HT18-4 Att vägleda i 
samhällsinformation, 7,5 hp  

 

Ladokkod: 
NGBIB16h, NGBIB17h 

Antal högskolepoäng: 
7,5 HP 

Period (ex P1 2018): 
P4 2018 

Inom program alt. fristående kurs: 
Bibliotekarieprogrammet 
 

Svarsfrekvens i studentvärderingen, med kommentarer 
3 av 23 aktiva studenter på kursen har fyllt i värderingen. 
En påminnelse har skickats och möjligheten att besvara enkäten stängdes fredagen den 22 
mars 2019. 
Kursen är en valbar kurs och erbjuds till två olika årskurser (med start 2016 och start 2017).  
Det går inte att utläsa ur vilken årskurs svaren gäller. Svarsfrekvensen är så låg att inga siffror 
anges nedan.  

Analys av: 
Studenternas prestation och resultat på kursen 

Kursen examinerades i form av 2 inlämningsuppgifter (2+4 hp, U-VG), 2 workshops (0,5 hp 
vardera, U-G) och 1 seminarium (0,5 hp, U-G). På kursen var 26 studenter registrerade varav 3 
studenter inte deltog alls i examinationerna. Som slutbetyg på kursen ges betygen Godkänd, Väl 
godkänd eller Underkänd. För att få Väl godkänd på hela kursen, krävdes - förutom att alla delar 
var godkända - Väl godkänt på inlämningsuppgift 1 och 2. 

Resultat: 

18 studenter har fått betyget G på hela kursen.  

5 studenter har fått betyget VG på hela kursen.  

 

Då samtliga studenter som deltagit aktivt är godkända på kursen så har genomströmningen varit 
god.  

 

Hur kursens innehåll, undervisning och examination har varit till stöd i studenternas lärande 
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Av enkäten framgår att undervisningsformer, kursinnehåll, examinationer samt kurslitteratur har 
varit relevanta i förhållande till kursens lärandemål. I enkäten kommenteras dock att det funnits 
vissa oklarheter i presentationen av examinationsuppgifterna och något som efterfrågades var 
bl.a. begränsningar för max antalet ord. Inför nästa kursomgång kommer vi att förtydliga dessa 
aspekter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hur kursen har forskningsanknutits 
Kursens betoning låg på praktisk övning och utveckling av taktik i verklighetsliknande situationer. 
Forskningsanknytningen bestod av en workshop under ledning av lektor Frances Hultgren med 
en forskningsinriktad artikel som utgångspunkt.  

Hur kursen har fungerat i relation till övriga kurser i programmet 
Kursen är ett komplement till kärninnehållet i programmets obligatoriska kurser där studenterna 
har en möjlighet att profilera sig.   En muntlig kommentar var undran varför kursen är en valbar 
kurs och inte en kärnkurs på grund av sin orientering mot praktisk taktik. Med tanke på att 
samhällsinformation nämns i programmets nuvarande utbildningsplan är frågan relevant och 
behöver diskuteras vid pågående revision av bibliotekarieprogrammet.  
 
 
 
 
 
 
Hur kursens resurser har använts och upplevts 
 
Kursens resurser har använts och upplevts som tillräckliga. 
 

Sammanfattning och övriga kommentarer 
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En fråga har skickats till deltagande lärare om deras upplevelser. Inga speciella förbättringsförslag 
togs upp utan kursen har fungerat bra (workshops om EU-information och informationskällor, 
föreläsningar om medborgarkontor och rättsinformation, bibliotekariens kognitiva auktoritet). 
En generell rekommendation till våra studenter är att se till att delta i kursintroduktionen på 
campuskurser. Det är då helheten beskrivs och förklaringen hur kursen har byggts upp ges och 
valet av examinationsformerna motiveras.  

Eventuella förslag till förändringar 
Kursens litteratur behöver uppdateras och utökas med ytterligare forskningsbaserade artiklar. 
 

 

Kursansvarig:  
 
Arja Mäntykangas (kursansvarig, examinator)  och Charlotte von Essen (kursansvarig, rättande lärare) 
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