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Inledning 
Detta är en kursrapport för kursen Vetenskaplig publicering, 7,5 hp. Kursen har under ht 2014 
givits som ordinarie kurs på Masterprogrammet Biblioteks- och informationsvetenskap, 
distansutbildning för de studenter som redan har tidigare studier i b&i. Kursen har också erbjudits 
som fristående kurs, och det är så som huvuddelen av kursdeltagarna har deltagit.  

Kursens struktur och examinationsformer 
Kursen har gått på halvfart distans med en träff i Borås den 17-19 september 2014. Kursen har 
innehållit inspelade föreläsningar; föreläsningar, seminarier och workshops vid träffen i Borås; 
självstudier; samt ett arbete kring vetenskaplig tidskriftsproduktion. Den har tagit upp följande 
områden:  
 

• Modeller för vetenskaplig kommunikation 
• Publicering av digitala vetenskapliga dokument: genrer, tekniker, distributionssystem, open 

access 
• Digital vetenskaplig publicering i praktiken 
• Institutionella/öppna arkiv 
• E-research/open data 
• Introduktion till metoder och metrics för att visualisera och utvärdera vetenskaplig 

publicering/bibliometri 
 
Kursen har examinerats genom ett diskussionsseminarium om bibliometri (1 hp), deltagande i 
övning i att starta en vetenskaplig tidskrift i OJS (1 hp), samt författandet av ett kurspaper/en artikel 
(inkl. att hantera artikels publicering i OJS och att granska en annan kursdeltagares artikel) (5,5 hp). 
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Samtliga uppgifter ger betyg på en tvåskalig skala (U eller G) förutom artikeln som har en treskalig 
bedömningsskala (U, G och VG). Om alla uppgifter genomförts med godkänt resultat och betyget 
på artikeln är VG blir betyget på hela kursen VG. 
 
Som en del av kursen har studenterna skapat en tidskrift: SVeP Studenttidskriften Vetenskaplig 
publicering (http://ojs.blr.hb.se/index.php/vetpub2014-j1/index) i journal management-systemet 
Open Journal System (OJS). 

Mål enligt kursplanen 

Efter genomgången kurs ska studenten kunna 

o beskriva den grundläggande strukturen inom vetenskaplig kommunikation och publicering, 
med hänsyn tagen till nationella och disciplinära skillnader, 

o redogöra för ekonomiska, juridiska, vetenskapssociologiska och tekniska aspekter som kan 
anläggas på den förändrade marknaden för digital vetenskaplig publicering, 

o förklara motivationen bakom och argumenten för och emot open access-publicering, dess 
olika former och eventuella konsekvenser för vetenskaplig kommunikation, 

o hantera tekniken bakom vetenskaplig publicering med hjälp av ett content management 
system,  

o tillgodogöra sig och redogöra för utvecklingen och forskningsläget nationellt och 
internationellt inom området vetenskaplig digital publicering. 

Medverkande lärare 
Medverkande lärare i inspelade föreläsningar, föreläsningar på plats, seminarier och examinationer 
har varit Alen Doracic, Pieta Eklund (BLR), Helena Francke, Rolf Hasslöw, Gustaf Nelhans och 
Marisa Ponti.  

Resultat på examinationerna 
I LADOK finns vid kursslut 4 registrerade deltagare från masterprogrammet och 21 registrerade 
deltagare som läser kursen som fristående. Sammanlagt har 19 personer deltagit i någon 
examinationsuppgift, varav 4 har deltagit i alla uppgifter. Möjlighet att komplettera uppgifter har 
funnits under kursens gång. 
 
Efter ett nytt inlämningstillfälle efter kursslut fanns följande resultat: 
Godkända bibliometriseminarium: 18 studenter  
Godkända på OJS-seminariet: 16 studenter.  
Godkända på artikeln: 4 studenter  
 
Totalt är 4 studenter godkända på kursen som helhet, varav två läser kursen som en del av 
masterprogrammet.  
 

Utvärderingsinstrument och resultat 

Kursutvärdering och kvalitetsarbete 
Kursen avslutades med en strukturerad enkät i Ping Pong. Rapporten tar upp de synpunkter som 
framkommit i enkäten samt synpunkter som inkommit till de inblandade lärarna.  
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Kursvärderingsenkät 
Endast 6 studenter har besvarat enkäten. Detta innebär att det som framkommer i utvärderingen inte 
kan betraktas som annat än en fingervisning om studenternas uppfattningar.  
 
Enkäten publicerades i anslutning till kursens slut och låg ute i drygt sex veckor. En påminnelse 
skickades ut innan kursrapporten författades. Enkäten omfattade 16 frågor, alla med möjlighet till 
kommentarer. 

Sammanfattning 
De svarande är inte så många men de är överlag positiva och de uppger att de har lärt sig något 
under kursen som de kan ha nytta av i framtiden.  
 
1. I vilken utsträckning tycker du att du har uppnått kursens mål? 
 
0 0% Mycket liten utsträckning 
0 0% Ganska liten utsträckning 
5 83,3% Ganska stor utsträckning 
1 16,7% Mycket stor utsträckning 
 
Två studenter har kommenterat att de inte är färdiga med alla examinationsuppgifter ännu. 
 
2. I vilken utsträckning har undervisningsformerna varit till hjälp för ditt lärande? 
 
0 0% Mycket liten utsträckning 
1 16,7% Ganska liten utsträckning 
2 33,3% Ganska stor utsträckning 
3 50% Mycket stor utsträckning 
   
En student kommenterar: ”Mycket bra blandning mellan föreläsning live och inspelade 
föreläsningar, workshops, seminarier, inläsning av litteratur m.m.” Även handledningen i Adobe 
Connect Pro har uppskattats och att både lärare och övriga studenter har bidragit till studenternas 
lärande.  
 
4. Hur uppfattade du träffen i Borås i november? 
 
0 0% Inte givande alls 
0 0% Mindre givande 
0 0% Ganska givande 
5 83,3% Mycket givande 
1 16,7% Deltog inte 
 
En student kommenterar att det är ”Bra att ha seminarier där deltagarna ska förbereda sig”. 
 
5. I vilken utsträckning har kurslitteraturen varit till hjälp för ditt lärande? 
 
0 0% Mycket liten utsträckning 
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1 16,7% Ganska liten utsträckning 
3 50% Ganska stor utsträckning 
2 33,3% Mycket stor utsträckning 
 
En student efterfrågar artiklar snarare än böcker.  
 
6. I vilken utsträckning har lärare/föreläsare varit till hjälp för ditt lärande? 
 
0 0% Mycket liten utsträckning 
0 0% Ganska liten utsträckning 
2 33,3% Ganska stor utsträckning 
4 66,7% Mycket stor utsträckning 
 
Upplägget i PingPong med förslag på schema uppskattades av en student.  
 
7. Ungefär hur många timmar per vecka har du i genomsnitt lagt ner på arbete med kursen? 
 
2 33,3% 1-10 
2 33,3% 11-15 
2 33,3% 16-20 
0 0% 21-30 
0 0% mer än 30 timmar 
 
Ett par studenter kommenterar svårigheterna med att kombinera arbete med studier.  
 
8. I vilken utsträckning har arbetsbelastningen varit jämnt fördelad över kursen? 
 
0 0% Mycket liten utsträckning 
1 20% Ganska liten utsträckning 
3 60% Ganska stor utsträckning 
1 20% Mycket stor utsträckning 
 
Kommentarer tar bl.a. upp att studenten inte riktigt hunnit färdigt ännu men även att 
arbetsbelastningen kan ha blivit ojämn eftersom det inte riktigt fanns tid till halvfartsstudier varje 
vecka.  
 
9. I vilken utsträckning tycker du att examinationen har stämt överens med kursens mål? 
 
0 0% Mycket liten utsträckning 
1 16,7% Ganska liten utsträckning 
1 16,7% Ganska stor utsträckning 
4 66,7% Mycket stor utsträckning 
 
En student kommenterar att valet av ämne för kurspapret gjorde att examinationerna inte har täckt 
in alla kursens mål.  
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11. I vilken omfattning har du läst kurslitteraturen? 
 
0 0% Mycket liten omfattning 
0 0% Ganska liten omfattning 
6 100% Ganska stor omfattning 
0 0% Mycket stor omfattning 
 
12. Hur upplever du att arbetet med OJS (journal management system) har fungerat? Kommentera 
gärna eventuella problem som har uppstått. 
 
0 0% Inte bra 
1 16,7% Mindre bra 
2 33,3% Bra 
3 50% Mycket bra 
 
De kommentarer som har lämnats lyfter fram tekniken (vissa svårigheter i ett fall, inga problem för 
ett par andra studenter). 
 
13. I vilken utsträckning upplever du att kursen har knutit an till relevanta professionella fält? 
 
0 0% Mycket liten utsträckning 
0 0% Ganska liten utsträckning 
2 33,3% Ganska stor utsträckning 
4 66,7% Mycket stor utsträckning 
 
En student kommenterar att: ”Jag valde en paperuppgift som jag kan ha nytta av i mitt arbete på ett 
universitetsbibliotek” 
 
14. I vilken utsträckning upplever du att kursen har knutit an till belysande forskning? 
 
0 0% Mycket liten utsträckning 
0 0% Ganska liten utsträckning 
5 83,3% Ganska stor utsträckning 
1 16,7% Mycket stor utsträckning 
 
Inga kommentarer har lämnats kring inslag som har saknats eller hur kursen kan vidareutvecklas. 
På frågan om synpunkter på hur kursen kan utvecklas svarar studenterna:  
-Jag är tyvärr enbart mycket, mycket positiv! Det har varit en fantastiskt bra, lärorik, användbar 
kurs! 
-Det är en strålande bra distanskurs. Genomtänkt och med stor variation mellan uppgifterna. Bra 
träff i Borås. […] Möjligen skulle det varit lättare om den gått under andra halvan av terminen. 
September/oktober är extra hektiska på ett universitetsbibliotek. 
-Jag tyckte att det var bra att det lades upp ett förslag på schema som man kunde följa för att ligga i 
fas under kurshandboken. 
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I mail till kursansvarig skriver en av studenterna: ”Tror aldrig jag tidigare fått ut så mycket av 
föreläsningar och workshop som jag fått under dessa dagar. Detta kan även bero på att ämnena som 
tagits upp varit så väldigt aktuella för mig, men också på att kursupplägget varit bra och täckande.” 
 

Kursansvarigs kommentarer 
Kursen har över lag förflutit väl och studenterna förefaller vara nöjda utifrån enkäten och spontana 
kommentarer som har inkommit. Det är uppenbart att det är lätt för många av studenterna att 
koppla kursuppgifterna och kursens innehåll till den egna yrkesverksamheten och att kursen därför 
i många fall känns relevant. Det för också med sig det negativa i att många av kursdeltagarna har 
mycket svårt att få tid för att slutföra kursen. Ett av de största problemen fortsätter att vara låg 
genomströmning. För att försöka underlätta för dem som har svårt att ägna halvtid åt kursen erbjuds 
tre inlämningstillfällen efter ordinarie kursslut och fram till slutet av vårterminen. Det är framför 
allt den större paperuppgiften som är svår att färdigställa – genomströmningen på de två mindre 
uppgifterna får betraktas som god.  
 
Det som har upplevts som det största problemet under föregående kurstillfällen, nämligen de delar 
som har baserats på grupparbeten med tidskriften, togs bort ur uppgiften när kursen gavs denna 
gång och förutom någon kommentar kring tekniska problem så förefaller tidskriftsarbetet ha 
fungerat bra. Dock ska noteras att kursen fortfarande kräver mer lärarinsatser än vad som ryms i 
kursbudgeten och att lärarinsatserna blir spridda över tid eftersom det blir många 
inlämningstillfällen. I syfte att förbättra genomströmningen kan vi försöka att inför kommande 
kursomgångar (framför allt på kursen som fristående) vara ännu tydligare i informationsmaterialet 
med vilka förkunskaper som förväntas (exempelvis vad gäller vana vid att skriva rapporter) och 
vilken arbetsinsats som kommer att behövas för att fullfölja kursen.  
 
I denna kursomgång preciserades ett antal förslag på ämnen för artiklarna. Detta har fångats upp av 
en del studenter, men det är för tidigt att säga något om hur framgångsrikt det har varit. Det finns 
emellertid anledning att behålla detta upplägg även nästa kursomgång. 
 
Inblandade lärares intryck av kursen är positivt – det har varit en rolig, om än arbetskrävande, kurs 
att undervisa på. Kommentarerna i kursvärderingen antyder inte att några omfattande förändringar 
behöver göras inför nästa kursomgång. Som vanligt kan kurslitteraturen ses över, men den 
uppdaterades inför årets kursomgång. Uppgifterna i kursen kan också ses över för utifrån hur 
arbetskrävande de är för både lärare och studenter.  
 
 
 

Resursåtgång, uppföljning  
Kursens resursåtgång i form av tilldelade lärartimmar har justerats baserat på ett något lägre 
studentantal än planerat samt genom en omfördelning av timmar mellan Helena och Gustaf för att 
återspegla att Gustaf tagit ett större ansvar för examinationer än vad som var planerat 
ursprungligen.  
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