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Kursrapport 
 

Kursens namn: 
Introduktion till högre studier i biblioteks- och 
informationsvetenskap distans 

Ladokkod: 
31DIN 

Antal högskolepoäng: 
15 

Period: 
1-4, VT18 

Inom program alt. fristående kurs: 
NGBID18v 
 

Svarsfrekvens i studentvärderingen, med kommentarer 
27 av totalt 106 studenter som har haft tillgång till enkäten som studentvärderingen bygger på, 
har besvarat enkäten. Detta ligger i linje med den nivå som svarsfrekvensen brukar ligga på.  

Analys av: 
Studenternas prestation och resultat på kursen 

124 studenter påbörjade kursen, av dessa avbröt 20 studenter studierna. Med tanke på att detta är 
första kursen på ett program som ges på distans, är inte siffrorna oväntade. Totalt slutförde 41 
studenter kursen med ett minst godkänt betyg.  

Hur kursens innehåll, undervisning och examination har varit till stöd i studenternas lärande 
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Kursen innehåller tre teman: Grundläggande begrepp, Vetenskaplighet och Bok- och bibliotekshistoria. Det 
är samma teman som vid förra kursomgången. Samtliga tre teman beskrivs av en klar majoritet av 
de svarande studenterna som mycket givande respektive givande. Det informationssökningspass 
som erbjöds under kursens gång gavs i en sal som var sämre anpassad efter ändamålet (pga stort 
tryck på lokalerna), vilket studenter har tagit upp i kursvärderingen. Andra synpunkter från 
studenterna handlade om att temat Vetenskaplighet upplevdes som för kort och grundläggande, det 
sistnämnda är troligtvis kopplat till att temat är kursens minsta (3 hp). De föreläsningar som har 
givits inom ramen för kursen, har varit uppskattade av studenterna. Flera studenter poängterar att 
det är givande med inspelade föreläsningar då studenterna kan återkomma till dem för att 
fördjupa sitt lärande.    
 
Kursen har examinerats genom två studentaktiva seminarier, en skriftlig inlämningsuppgift och 
en essä.  
 
De studentaktiva seminarierna beskrivs som mycket givande. Flera studenter vittnar om 
djupgående lärprocesser tack vare de kollaborativa formerna som användes under seminarierna. 
Kommentarerna stödjer vårt beslut om att fortsätta använda denna examinationsform. Negativa 
kommentarer har handlat om lokalens förutsättningar, numera ges denna form av seminarier i ett 
nyrenoverat rum som är anpassat för arbetsformen.  
 
Den skriftliga inlämningsuppgiften beskrivs som givande men vissa studenter upplevde det som 
svårt att begränsa sig. Uppgiften var medvetet formulerad på ett öppet sätt där studenterna skulle 
föra resonemang med stöd i kurslitteraturen samtidigt som studenterna hade en begränsad 
ordmängd att förhålla sig till. Få studenter har underkänts på grund av fel inriktning i svaren. 
Dock har många studenter underkänts på uppgiften på grund av bristande förankring i 
kurslitteraturen och/eller bristande referenshantering. Detta beror troligtvis på att studenterna är 
nya på utbildningen och inför ämnet – kursen fungerar därmed som en inkörning till ämnet och 
den specifika utbildningen. En majoritet av de underkända studenterna, godkändes vid sitt andra 
försök.      
 
Essän beskrivs också som mycket givande. Studenterna kommentarer berör särskilt möjlighet till 
fördjupning och specialisering utifrån eget intresse.  
 
Sammantaget kan kursansvariga kostantera att kombinationen av olika examinationsformer 
fungerar väl.  
      
Hur kursen har forskningsanknutits 
Forskningsanknytningen sker genom kurslitteraturen och genom de många disputerade lärare 
som studenterna får träffa under kursens gång. Forskningsanknytningen är hög i denna kurs, 
eftersom de lärare som studenterna får träffa i hög utsträckning är forskare inom de områden 
som lärarna representerar. En särprägling i denna kurs är att vi starkt förenar forskning med 
utbildning och den profession utbildningen riktar sig mot.  
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Hur kursen har fungerat i relation till övriga kurser i programmet 
Det här är den första kursen som studenterna läser. Under kursen presenteras studenterna för de 
områden som berörs senare under utbildningen och där studenterna får fördjupa sina kunskaper. 
Därmed fungerar kursen som en språngbräda in i utbildningen som helhet. Kursens ansvariga 
lärare tycker att upplägget fungerar väl och att eventuella ändringar av kursen är avhängiga 
revideringar i programmet.    
 
 
 
 
 
 
Hur kursens resurser har använts och upplevts 
Eftersom studentgruppen är stor och eftersom studenterna läser på distans, vilket innebär att de 
är i högskolans lokaler vid bestämda datum, krävs god framförhållning vid lokalbokning. Under 
denna kursomgång gavs informationssökningspasset i en lokal som var mindre lämplig för 
ändamålet – detta tar kursansvariga med sig till kommande kursomgångar.  
 
I kursen är det viktigt att de inspelade föreläsningarna även fortsättningsvis uppdateras.  
 

Sammanfattning och övriga kommentarer 
Utifrån kursens lärares bedömning och kursvärderingens innehåll, förefaller kursen fungera väl i 
nuläget.  

Eventuella förslag till förändringar 
Förändringar inför kommande kursomgångar handlar huvudsakligen om att säkra adekvata 
lokaler, om att fortsätta uppdatera innehållet och att utveckla examinationsformerna ytterligare.   

 

Kursansvarig:  
 
Amanda Glimstedt & Katarina Michnik 
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