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Detta dokument beskriver utfallet av kursen Introduktion till högre studier i biblioteks- och 
informationsvetenskap som gavs under höstterminen 2016. Kursrapporten bygger på en 
utvärderande enkät som 44 % av kursens studenter har besvarat. Rapporten följer BHS 
standardiserade mall för kursutvärderingsrapport.  
 
Bakgrund 
Under vårterminen 2016 reviderades kursplanen tillhörandes kursen Introduktion till högre 
studier i biblioteks- och informationsvetenskap. Studentkull NGBIB16h var den första studentkull 
som läste kursen enligt ny kursplan. Bakgrunden till den gjorda revideringen var ett 
utvecklingsarbete som skedde i samarbete med kursen Bibliotek i samhället 1. Samarbetet 
resulterade i att en kursdel, behandlandes bibliotekshistoria, flyttades från den senare 
nämnda kursen till den förstnämnda, samtidigt som kursen Bibliotek i samhället 1 har övertagit 
ett kursinslag som handlar om biblioteket som institution.  
 
Revideringen innebar också att kursens fyra moment (Grundläggande begrepp inom B&I och 
biblioteksverksamhet 4 hp; Yrket och utbildningen 3 hp; Vetenskapligt tänkande 3 hp; Från lertavla till 
e-bok 4+1 hp) har ändrats till tre (Grundläggande begrepp inom yrket och utbildningen, 5 hp; 
Vetenskaplighet, 3 hp; Boken, biblioteket och bibliotekshistoria, 7 hp). 
 
En sammanfattning av studenters synpunkter… 
 
…gällande moment 1 Grundläggande begrepp inom yrket och utbildningen: Nästan 
52 % av de svarande studenterna beskrev moment 1 som bra eller mycket bra. Positiva saker 
som lyftes fram med detta moment var momentets tempo samt de erbjudna 
gästföreläsningar under vilka representanter för olika typer av bibliotek redogjorde för 
respektive biblioteksverksamhet. Vidare beskrevs momentet som underhållande och 
intressant. Som negativt angavs att momentet har upplevts sakna en ordentlig grund och bra 
instruktioner samt har upplevts som lite rörigt.  
 
…gällande moment 2 Vetenskaplighet: Detta moment har beskrivits som både enkelt 
och svårt att förstå, vilket enligt de inkomna kommentarerna verkar hänga samman med den 
erfarenhet som studenterna har av tidigare studier på högre nivå. Momentet har beskrivits 
som en utmärkt inledning till vetenskapligt tänkande, men synpunkt har också funnits på att 
momentet gavs tidigt i utbildningen. Vidare har det även gällande detta moment yttrats 
kommentarer om att det har varit svårt att finna och få information om momentet.  
 
Gällande både moment 1 och 2: Det har upplevts finnas viss otydlighet gällande vilka 
föreläsningar som hör till vilket moment då moment 1 och moment 2 gavs parallellt. 
 
…gällande moment 3 Boken, biblioteket och bibliotekshistoria: Detta moment verkar 
vara det mest uppskattade: drygt 85 % av de studenter som har deltagit i kursutvärderingen 



har beskrivit detta moment som bra eller mycket bra. Momentet har beskrivits av 
studenterna som intressant, roligt och inspirerande. Önskemål om längre föreläsningar har 
yttrats, då de i nuläget erbjudna föreläsningarna upplevdes ges i ett för högt tempo.   
 
Vår kommentar: Eftersom den förmedlade informationen gällande såväl moment 1 som 
moment 2 har upplevts som bristfällig av studenterna, kommer vi att inför nästa kursomgång 
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. 
 
Moment 1 och moment 2 ges parallellt, vi har diskuterat huruvida dessa moment istället 
skulle kunna erbjudas efter varandra men har kommit fram till att eftersom 
Bibliotekarieprogrammet vilar på en vetenskaplig grund är det viktigt att studenterna så tidigt 
som möjligt presenteras för vad vetenskaplighet är samt vad som utmärker en vetenskaplig 
text, vilket just sker i moment 2. Vi kommer dock att se över den förmedlade informationen 
om vilka föreläsningar som hör till vilket moment och genomföra korrigeringar av denna 
information där så behövs.   
 
Vidare, eftersom moment 1 har upplevts sakna en ordentlig grund, kommer vi att se över 
momentets uppbyggnad samt hur momentets föreläsningar är kopplade till varandra.  
 
…gällande kursens (sals)föreläsningar. En majoritet av de svarande studenterna beskrev 
kursens (sals)föreläsningar som bra (drygt 55 %) respektive mycket bra (drygt 33 %). I 
kommentarerna angavs att föreläsningarna upplevdes som intressanta och relevanta. 
Samtidigt lyftes också några negativa aspekter fram i utvärderingen: att vissa föreläsare talade 
otydligt, att det var svårt att se i vissa föreläsningssalar och att inte alla föreläsningar 
upplevdes vara förankrade i kursen. 
 
Vår kommentar: En del saker kan vi som kursansvariga inte påverka, såsom exempelvis 
föreläsningssalarnas utformning. Däremot, eftersom det i kursutvärderingens kommentarer 
har framkommit att inte alla föreläsningar upplevdes vara förankrade i kursen, kommer vi att 
se över de föreläsningar som ingår i kursens tre moment för att se om dessa föreläsningar 
har en tydlig koppling till det moment som de ingår i. Vi kommer också att se över i vilken 
utsträckning som de olika föreläsningarna är kopplade till varandra och erbjuder en 
progression under kursens gång.  
 
Specifikt gällande de föreläsningar som ingår i moment 3 kommer dialog att föras med 
momentansvarig lärare om huruvida föreläsningarna kan utvecklas till fler och/eller längre.   
  
…gällande kursens litteratur: En majoritet av studenterna har upplevt kursens litteratur 
som relevant: nästan 52 % av de svarande studenterna ansåg att kurslitterturen var i 
huvudsak relevant medan 37 % svarande att kurslitteraturen var relevant. Detta på ett 
övergripande plan – vissa enskilda dokument har upplevs som mindre relevanta än andra 
som följande två: Bjereld, U., Demker, M. & Hinnfors, J. (2009). Varför vetenskap? Om vikten 
av problem och teori i forskningsprocessen. (3.uppl.). Lund: Studentlitteratur. och Suarez, M. F. & 
Woudhuysen, H. R. (Ed.). (2013). The Book: A Global History. Oxford: Oxford University 
Press. Gällande den sistnämnda upplevdes det som positivt att denna bok finns tillgänglig 



som e-bok, då den tryckta boken har beskrivits som stor och dyr. Utöver detta har inga 
åsikter yttrats om kurslitteraturens format (tryckt vs. digitalt).  
 
…gällande kursens examinationer: Moment 1 examinerades genom ett ALC-seminarium 
vilket föregicks av en skriftlig inlämningsuppgift. Denna skriftliga inlämningsuppgift var inte 
examinerande i sig, men en förutsättning för ett deltagande i seminariet. Enligt de 
studentkommentarer som har inkommit genom kursutvärderingen, upplevdes 
instruktionerna för denna skriftliga inlämningsuppgift som otydliga. Därutöver finns delad 
upplevelse gällande instruktionernas omfattning – dessa beskrivs dels som för omfattande 
och omständliga, innebärandes att studenter har blivit förvirrade över vad det är som 
studenterna egentligen förväntas göra, dels som för korta.  
 
En stor majoritet av de svarande studenterna beskrev ALC-seminariet som bra eller mycket 
bra (50 respektive drygt 38 %). Detta positiva omdöme återkom i kommentarerna i vilka 
seminarieformen beskrevs som intressant, lärorikt, kul och utmärkt. Under ALC-seminariet 
fick studenterna diskutera givna frågor i olika konstellationer: i par, i delgrupper samt i 
helklass – detta arbetsformat uppskattades av studenterna.  
 
En kommentar som yttrades var att det inför seminariet har funnits ett visst mått av 
osäkerhet bland studenterna, då studenterna inte fick några förberedande instruktioner inför 
seminariet (enligt kommenterande studenter försvann dock denna osäkerhet när seminariet 
inleddes). En farhåga som yttrades i kursutvärderingen handlade om att det kan vara svårt att 
för närvarande lärare bedöma samtliga deltagande studenters enskilda insatser.  
 
Moment 2 examinerades genom ett seminarium. En majoritet av de svarande studenterna 
beskrev denna examination som bra (63 %) respektive mycket bra (11 %). Seminariet 
beskrevs som lärorikt, med ett konstruktivt upplägg. Samtidigt framkommer i studenternas 
kommentarer att instruktionerna inför seminarieuppgiften har varit otydliga, att kopplingen 
föreläsning-seminarium har varit dålig och att instuderingsfrågorna har varit för omfattande.  
 
Moment 3 examinerades genom en längre skriftliga inlämningsuppgift. Drygt 95 % av de 
svarande studenterna beskrev denna examinationsuppgift som bra eller mycket bra. Detta 
positiva omdöme återfinns i de inkomna studentkommentarerna i vilka den examinerande 
uppgiften beskrivs som väldigt intressant, rolig och ett ”rent nöje att skriva”. Att upplägget 
för uppgiften var öppet, medförande att studenterna kunde fördjupa sig i ett ämne som de 
själva fann som intressant, uppskattades av studenterna. Dessutom framkommer i 
studentkommentarerna att instruktionerna för uppgiften var tydliga. Den enda kommentaren 
som tar upp en negativ aspekt handlar om att rättande lärares respons upplevdes vara för 
kortfattad.   
 
Vår kommentar: Då instruktionerna för de examinerande uppgifterna tillhörandes moment 1 
och moment 2 upplevdes som röriga, kommer vi att se över dessa och söka att uttrycka 
instruktionerna på ett mer kortfattat och koncist vis. En annan fråga som vi kommer att ta 
under beaktande är kommentaren om att instuderingsfrågorna upplevdes som för 
omfattande. Instuderingsfrågornas syfte är att tjäna som stöd vid studenternas inläsning av 
kurslitteraturen – kanske bör dessa frågor introduceras och förklaras för studenterna på ett 
mer tydligt vis?  
 



Efter ett konkret förslag från en student om att förlägga föreläsningen om akademiskt 
skrivande till innan deadline för den skriftliga inlämningsuppgiften på moment 1, kommer vi 
att göra så inför nästa kursomgång.  
 
…gällande kursens professionsrelevans. Studenterna har uppskattat de inbjudna 
gästföreläsarna, vilka har bestått av representanter för olika typer av bibliotek. Detta är ett 
stående inslag i denna kurs - inför kommande kursomgångar planerar vi att bjuda in fler 
gästföreläsare från olika biblioteksverksamheter för att åskådliggöra biblioteksfältets bredd.  
 
Vidare har studenterna upplevt kursen som en bra grund för fortsatta studier men också för 
hur studenterna själva har kommit att betrakta bibliotekarieyrket, dess innehåll och dess 
kommande utveckling.  
 
En kommentar har inkommit om att mer praktiska inslag i kursen eftersöks. Det mest 
praktiskt inriktade inslaget i kursen är ett informationssökningspass, under vilket studenterna 
fick möjlighet till att bekanta sig med ett antal olika databaser: LIBRIS, Artikelsök, SwePub 
och LISA. Detta informationssökningspass har upplevts som givande av studenterna och 
fler sådana tillfällen önskas. Vi kommer att undersöka om det är möjligt att inkludera ett 
ytterligare informationssökningspass i den kurs, Bibliotek i samhället 1, som följer direkt på 
Introduktion till högre studier i biblioteks- och informationsvetenskap. 
 
…gällande kursens forskningsanknytning. Under moment 1 erbjöds studenterna fem 
introducerande föreläsningar av forskare från Bibliotekshögskolan. Under dessa 
föreläsningar presenterades olika delar av forskningsämnet biblioteks- och 
informationsvetenskap – syftet var att visa på ämnets bredd. Studenterna erbjöds exempelvis 
en föreläsning om själva ämnet biblioteks- och informationsvetenskap, en föreläsning om 
bibliotekarieyrkets utveckling och en föreläsning i kunskapsorganisation. Kursens 
forskningsanknytning beskrevs av studenterna som överlag positiv – bland annat togs det i 
kommentarerna upp att forskningsanknytningen var väl förankrad i undervisningen och att 
den har visat på att bibliotekarieutbildningen inte bara handlar om att läsa. Andra inkomna 
kommentarer om kursens forskningsanknytning har handlat om att den har bidragit till att 
väcka ett intresse för forskning, om att den har givit en grundläggande förståelse för vad 
vetenskap är samt att det upplevdes som lite för mycket forskning på ett så tidigt stadium i 
utbildningen.  
 
…gällande kursens arbetsbelastning. Lite drygt 42 % av de svarande studenterna angav 
att de har lagt runt 40 timmar i veckan på sina studier under kursens gång. Drygt 15 % angav 
att de har lagt mer än 40 timmar i veckan medan knappt 20 % har angivit att de har lagt 
mindre än 40 timmar på sina studier i veckan. I studenternas kommentarer har framkommit 
att arbetsbelastningen såg olika ut beroende på moment: enligt en student lades mer studietid 
på moment 1 än på moment 2, enligt en annan student lades mer tid på moment 1 och 2 
jämfört med moment 3. Detta beror delvis på momentens storlek, där exempelvis moment 1 
är större än moment 2. Enligt inkomna studentkommentarer: att moment 1 och 2 krävde 
mer tid än moment 3 berodde dels på att instruktionerna för moment 1 och 2 upplevdes 
vara mer otydliga, dels på att det för studieovana studenter tar tid att komma in i 
studietempot vilket drabbar de moment som ges först på utbildningen.  
 



…gällande kommunikation med kursens lärare. Kursens PingPongmodul har upplevts 
både som rörig och som tydlig. Direktkommunikationen med kursens lärare upplevdes som 
bra – enligt svarande studenter har det varit lätt att ta kontakt med ansvariga lärare och 
ställda frågor besvarades snabbt.  
 
Vår kommentar: Såsom redan har nämnts tidigare i denna kursrapport, kommer vi att inför 
nästa kursomgång 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 mål. Enligt gällande kursplan ska studenten, efter avklarad kurs kunna, 
med avseende på, 
 
Kunskap och förståelse 
1.1 Identifiera centrala kunskapsområden relaterade till bibliotekariers profession ur 
historiskt och nutida perspektiv samt deras relevans. 
1.2 Beskriva biblioteks- och informationsvetenskapens historiska, samhällsvetenskapliga och 
politiska utveckling. 
1.3 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 Värdera för området relevanta vetenskapliga och professionella texter. 
 
I den genomförda kursutvärderingen frågades studenterna hur de tyckte att kursens mål hade 
uppnåtts. Enligt 46 % av de svarande studenterna uppnåddes målen på ett tillfredsställande 
vis, enligt 42 % uppnåddes målen på ett bra vis och enligt 12 % uppnåddes målen på ett 
mycket bra vis.  
 
 
Sammanfattning av kursens examinationsresultat vid kursens slut 
Kursen hade 62 registrerade studenter. I samband kursens ordinarie examinationstillfällen 
hade 20 studenter fullgjort kursens åtaganden med godkänt resultat. Det innebär en 
genomströmning på 32 %. I samband med det första läsårets slut hade 47 studenter blivit 
godkända på kursen, vilket innebär en genomströmning på nästan 76 %. 
 
  


