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Detta dokument beskriver utfallet av kursen Introduktion till högre studier i BoI som gavs under 
vårterminen 2016. Kursrapporten bygger på en utvärderande enkät som 21 % av kursens 
studenter har besvarat. Rapporten följer BHS standardiserade mall för 
kursutvärderingsrapport. 
 
Kort beskrivning av kursen 
Denna kursomgång var den sista som gavs innan kursens kursplan reviderades under hösten 
2016. Bakgrunden till den gjorda revideringen var ett utvecklingsarbete som skedde i 
samarbete med kursen Bibliotek i samhället 1 distans. Samarbetet resulterade i att en kursdel, 
behandlandes bibliotekshistoria, flyttades från den senare nämnda kursen till kursen 
Introduktion till högre studier i BoI. Samtidigt har kursen Bibliotek i samhället 1 distans övertagit ett 
kursinslag som handlar om biblioteket som institution. 
 
Den kursomgång som beskrivs i detta dokument bestod av följande fyra moment: 
Grundläggande begrepp inom B&I och biblioteksverksamhet 4 hp; Yrket och utbildningen 3 hp; 
Vetenskapligt tänkande 3 hp och Från lertavla till e-bok 4+1 hp. 
 
En sammanfattning av studenters synpunkter… 
 
…gällande kursens moment. En majoritet av de svarande studenterna beskriver kursens 
samtliga fyra moment som bra respektive mycket bra - i en kommentar tas upp att kursens 
fyra moment har upplevts komplettera varandra. Samtidigt finns också en kommentar om att 
kursens delar kunde ha utformats och genomförts bättre.  
 
Kursen beskrivs som bred men samtidigt som en bra introduktion till ämnet biblioteks- och 
informationsvetenskap. I kursens fjärde moment Från lertavla till e-bok ingår två inslag, Sociala 
medier och Digitala bibliotek, som momentets föreläsningar och kurslitteratur upplevdes 
innehålla (för) lite information om.  
 
I kursen har det ingått ett informationssökningspass, under vilket studenterna fick möjlighet 
till att stifta bekantskap med ett antal olika databaser: LIBRIS, Artikelsök, SwePub och LISA. 
Från studenternas sida finns önskemål om att utöka detta inslag.  
 
Vår kommentar: Vi är medvetna om att inslagen Sociala medier och Digitala bibliotek inte upplevs 
som en självklar del av kursens fjärde moment. I samråd med momentansvarig lärare 
kommer vi därför att se över dessa två inslag för att se hur deras implementering i momentet 
kan förbättras.  
 
Vad gäller informationssökningspasset erbjuds det under den första träffen i Borås (under 
kursens gång erbjuds totalt två träffar i Borås). Med tanke på att dessa träffars scheman är 



fulltecknade, saknas möjlighet till att utöka detta pass i enlighet med ovan nämnt 
studentönskemål. Däremot kommer vi att undersöka om det finns möjlighet till att inkludera 
ett ytterligare informationssökningspass i den kurs, Bibliotek i samhället 1 distans, som följer 
direkt på Introduktion till högre studier i BoI. 
 
…gällande träffarna i Borås. Inom ramen för kursen erbjöds två träffar på plats i Borås. 
Kursträffarna beskrivs som välplanerade. Under den första träffen hade representanter för 
olika typer av bibliotek bjudits in som gästföreläsare – detta var något som uppskattades av 
studenterna och beskrevs som intressant och inspirerade. Positiva ord har också yttrats om 
de salsföreläsningar som hölls av BHS:s lärare.  
 
Som negativt beskrevs att vissa av gästföreläsarna drog över sin tilldelade tid, vilket 
medförde förseningar. Kommentarer har också inkommit om att det har varit visst krångel 
med teknik under salsföreläsningarna samt att flera av föreläsarna inte använde mikrofon 
eller dylikt. 
 
Vår kommentar: Problem med teknik i samband med föreläsningar och seminarier är ett 
återkommande gissel, som lärare tyvärr har begränsade möjligheter till att påverka. Däremot 
kommer vi i framtiden se till att föreläsare (både BHS:s egna lärare och gästföreläsare) håller 
angiven tid och använder mikrofon (i de salar i vilka en sådan finns).  
 
…gällande kursens examinationer. Kursens moment har examinerats enligt följande: 
Grundläggande begrepp inom B&I och biblioteksverksamhet examinerades genom en PingPong-
tentamen, Yrket och utbildningen examinerades genom ett seminarium i Adobe Connect, 
Vetenskapligt tänkande examinerades genom ett seminarium på plats i Borås och Från lertavla 
till e-bok examinerades genom en skriftlig inlämningsuppgift.  
 
Om den examinationsform genom vilken Grundläggande begrepp inom B&I och 
biblioteksverksamhet examinerades har endast en kommentar inkommit, enligt vilken den 
svarande studenten upplevde sig förberedd inför examinationen och frågorna som tydliga. 
Två tredjedelar av de svarande studenterna upplevde denna examinationsform som bra 
respektive mycket bra.  
 
Det seminarium som examinerade momentet Vetenskapligt tänkande beskrevs som trevligt, 
intressant och lärorikt och upplevdes ge upphov till bra diskussioner. Samtidigt har det 
upplevts funnits viss oklarhet gällande den information som föregick seminariet, bland annat 
gällande hur studenterna skulle förbereda sig inför seminariet. Förslag har också inkommit 
om att istället erbjuda detta seminarium online. 
 
Att erbjuda seminarier via Adobe Connect, innebär alltid viss risk för teknikproblem. Detta 
är något som har tagits upp i kommentarerna gällande momentet Yrket och utbildningen som 
just examinerades genom ett seminarium i Adobe Connect. En student skriver att Adobe 
Connect inte har fungerat riktigt tillfredsställande. I övrigt har detta seminarium beskrivits 
som givande med bra instruktioner som föregick seminariet.   
 
Den skriftlig inlämningsuppgift genom vilken kursens fjärde moment examinerades beskrivs 
som intressant, omfattande och krävande. Examinationsuppgiften upplevs ha knutit ihop 
kursens olika delar på ett givande vis och tjänat som en bra förberedelse och övning inför 



framtida studier. Men kommentarer har också inkommit om att instruktionerna för 
uppgiften upplevdes som otydliga och svåra att förstå – bland annat upplevdes det som 
oklart hur studenterna skulle förhålla sig till kurslitteraturen. Vidare togs information för 
uppgiften upp på olika ställen i instruktionerna, vilket medförde viss osäkerhet hos 
studenterna om att relevant information skulle kunna missas. 
 
Vår kommentar: Trots uttalandet ovan om att det seminarium som examinerade momentet 
Vetenskapligt tänkande upplevdes ge upphov till bra diskussioner, har detta enligt ansvariga 
lärare inte varit fallet för alla seminariegrupper. För att förbättra förutsättningar för aktiva 
diskussioner samt öka graden av studentinteragerande aktiviteter, kommer det examinerande 
seminariet på detta moment att framöver erbjudas som ett ALC(Active Learning 
Classroom)-seminarium.  
 
Vi kommer vidare att se över instruktionerna för kursens examinationsuppgifter och söka att 
uttrycka instruktionerna på ett mer kortfattat och koncist vis. 
 
…gällande kursens inspelade föreläsningar. Då Introduktion till högre studier i BoI är en 
distanskurs, erbjuds en majoritet av kursens föreläsningar i ett inspelat format. En majoritet 
av kursens studenter har upplevt att detta har fungerat bra respektive mycket bra. I 
kursutvärderingen har kommentarer skrivits att ljudfilerna tjänade som ett bra komplement 
till kurslitteraturen, det upplevdes som bra att studenterna inte bara skulle läsa utan också 
hade möjlighet till att lyssna och se. De negativa kommentarer som har inkommit, har 
handlat om att ljudkvaliten har varit varierande (störande bakgrundsljud har nämnts), vidare 
har vissa av föreläsningarna upplevts som energilösa samt som en mer eller mindre 
uppläsning av kurslitteraturen, utan något bidrag från den enskilda ansvariga läraren. Önskan 
har också uttryckts om att alla inspelade föreläsningar ska finnas på plats när kursen börjar.  
 
Vår kommentar: De inspelade föreläsningarna kommer att ses över innan kommande 
kursomgång. En strävan från vår sida är att samtliga inspelade föreläsningar ska vara 
tillgängliga för studenterna i samband med kursstart, ibland är dock detta inte möjligt till 
följd av logistiska skäl.  
 
…gällande kursens litteratur. Överlag beskrivs kursens litteratur som relevant. Drygt 58 
% av kursens svarande studenter har beskrivit kurslitteraturen som i huvudsak relevant, 
medan drygt 33 % har beskrivit den som relevant. Enligt en studentkommentar upplevdes 
det initialt som förvirrat gällande vilken kurslitteratur som var kopplad till vilket moment. En 
student skriver vidare att hen ibland har önskat att kunna diskutera litteraturen och bolla 
tankar och idéer mer med sina kursare.  
 
Vår kommentar: I kommande kursomgångar kommer vi att tydligt ange vilken kurslitteratur 
som hör till vilket moment. Kursens litteraturlista ses över efter varje avslutad kursomgång. 
Vår strävan är att kurslitteraturen ska vara så relevant och aktuell som möjligt. Samtidigt 
strävar vi efter att inkludera litteratur som är tillgänglig för studenterna.  
 
Angående kommentaren från den student som har önskat att kunna diskutera litteratur och 
bolla tankar och idéer med sina kursare: på campuskursen delar vi in studenterna i 
studiegrupper, vilkas syfte är att diskutera valda delar av kursens litteratur. När en kurs ges på 



distans finns inte samma möjlighet till detta, men vi kommer att se över hur vi kan uppmana 
och underlätta för studenterna att föra sådana diskussioner även på distans. 
 
…gällande kommunikation med kursens lärare. Eftersom denna kurs ges på distans, 
sker kommunikation med kursens lärare i huvudsak via lärplattformen PingPong. Här har 
omdömet från studenterna varit blandat. Som positivt har upplevts att lärare har svarat 
snabbt på ställda frågor och att den tillgängliga informationen har varit genomtänkt och 
uppdaterad. Som negativt har upplevts att det har varit svårt att hitta information i PingPong 
och att den publicerade informationen har ändrats och korrigerats i efterhand. När det 
handlar om datum kan det sistnämnda innebära särskilt besvär för distansstudenter, som 
måste planera längre i förväg jämfört med campusstudenter. De kommunikationsverktyg 
som har använts under kursens gång, PingPong och Adobe Connect, har upplevts initialt 
som svåra att förstå – något som gick över i takt med användningen av dessa. Kursens 
PingPong-modul har dock inte upplevts som användarvänlig, utan som rörig, svår att hitta i 
och dåligt strukturerad. 
 
Vår kommentar: Inför nästa kursomgång kommer vi att se över den förmedlade 
informationens innehåll samt struktur. Detta gäller både den information som förmedlas i 
PingPong och den information som förmedlas muntligt till studenter i samband med kurs-
och momentintroduktion. 
 
…gällande kursens arbetsbelastning. Kursen Introduktion till högre studier i BoI ges på 
halvfart. 50 % av de svarande studenterna angav att de hade lagt runt 20 timmar i veckan på 
studier under kursens gång. 25 % angav att de hade lagt mindre än 20 timmar i veckan 
medan drygt 16 % angav att de hade lagt mer än 20 timmar på sina studier i veckan. Tilläggas 
bör att då få studenter har besvarat kursutvärderingen, ska dessa siffror iakttas med 
försiktighet. Gällande kursens studietakt har en studentkommentar inkommit om att 
studietakten har upplevts som för låg – att det inte går att läsa kursen snabbare än på halvfart 
har upplevts av denna student som negativt. Vad gäller specifikt kursens studietakt har andra 
studenter upplevt att nivån var krävande och att kursmaterialet har varit omfattande, vilket 
har inneburit att det har varit svårt att hinna med allt.  
 
…gällande kursens upplevda professionsrelevans. Frågan gällande detta har besvarats 
blandat. Enligt en del av de svarande studenterna har kursen Introduktion till högre studier i BoI 
upplevs som relevant för det framtida bibliotekarieyrket och som en bra introduktion till 
utbildningen. Kursen beskrivs ha givit en förståelse och känsla för vad det innebär att vara 
bibliotekarie, detta bland annat genom att lyfta fram potentiella framtida utmaningar som 
man som bibliotekarie måste förhålla sig till. Det har vidare upplevts som relevant att 
grundläggande begrepp, olika bibliotekstyper samt bibliotekarieyrkets historia har tagits upp 
under kursen. Besök från gästföreläsarna har varit uppskattat och upplevdes ge en bra inblick 
i bibliotekarieyrket. Andra studenter har upplevt kursen mer negativt – bland annat då 
möjlighet till praktik saknas.  
 
…gällande kursens upplevda forskningsanknytning. Studentkommentarerna gällande 
detta har varit blandade: kursen upplevs ha givit en god överblick över ämnet biblioteks- och 
informationsvetenskap. Forskningsanknytningen har vidare upplevts som tydlig, uppdaterad 
och relevant. Men samtidigt finns kommentar om att aktuell och pågående forskning inte har 
presenterats för studenterna i någon större utsträckning. I en annan studentkommentar 



framkommer att en stor del av den presenterade litteraturen har upplevts handla om den 
forskning som genomförs på BHS, enligt samma kommentar finns en förhoppning om att 
annan forskning också ska lyftas fram.  
 
Likaså finns delade meningar om hur tung forskningsanknytningen har upplevs vara: enligt 
en kommentar kan forskningsanknytningen upplevas som lite tung i början av en utbildning, 
enligt en annan kommentar var det lagom mycket samtidigt som det finns en förhoppning 
om mer forskningsanknytning i de kommande kurserna. Det verkar vidare finnas en upplevd 
balans mellan kursens forskningsanknytning och professionsrelevans – i en kommentar tas 
exempelvis upp att även om kursen har upplevts ha en hög forskningsanknytning, har detta 
inte medfört att kursen har upplevts vara mindre professionsrelevant.   
 
...gällande kursens mål. Enligt gällande kursplan ska studenten, efter avklarad kurs kunna, 
med avseende på, 
 
Kunskap och förståelse 
1.1 Visa förståelse för kunskapsområden relaterade till bibliotekariers profession ur historiskt 
och nutida perspektiv samt beskriva biblioteks- och informationsvetenskapens utveckling 
och därvid relatera till andra närliggande ämnen. 
 
1.2 Identifiera centrala begrepp och delområden inom biblioteks- och informationsvetenskap 
och relatera dessa till varandra. 
 
Färdighet och förmåga 
2.1 Analysera information i några grundläggande relevanta databaser. 
 
Värderingsförmåga och förhållningssätt 
3.1 Bedöma för området relevanta vetenskapliga och professionella texter. 
 
I den genomförda kursutvärderingen frågades studenterna om hur de tyckte att kursens mål 
hade uppnåtts. En tredjedel av de svarande studenterna upplevde att målen uppnåddes på ett 
tillfredsställande vis, en tredjedel upplevde att målen uppnåddes på ett bra vis och en 
tredjedel upplevde att målen uppnåddes på ett mycket bra vis.   
 
 
Sammanfattning av kursens examinationsresultat vid kursens slut 
Kursen hade 70 registrerade studenter. I samband med kursens ordinarie 
examinationstillfällen hade 21 studenter fullgjort kursens åtaganden med godkänt resultat. 
Det innebär en genomströmning på 30 %. I samband med det första läsårets slut hade 24 
studenter blivit godkända på kursen, vilket innebär en genomströmning på nästan 34 %. 
 


