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Studenternas prestation och resultat på kursen enligt registrerade uppgifter Ladok:  

Av 46 registrerade har 32 slutfört kursen, 20 med betyget Godkänd; 12 med betyget Väl Godkänd. 14 

studenter av 46 registrerade har ännu inte något komplett kursbetyg.  

 

Svarsfrekvens i studentvärderingen:  

20% av samtliga registrerade deltagare i den skriftliga värderingen;  

ca 15% svarande i den muntliga värderingen 

Den muntliga värderingen skedde i anslutning till en genomgång av rapport-uppgiften. Tillfället var 

förlagt efter ordinarie läsperiod för att ge utrymme för granskningen av rapporterna. Ett mindre 

antal studenter anslöt men de diskussioner som fördes kring bl.a. kursens uppgifter och 

undervisningsformer var konstruktiva.  

Analys av: 

Hur kursens undervisningsformer, enligt studentvärderingen,  varit till stöd i studenternas lärande 

 

Endast ett fåtal kommentarer har lämnats i anslutning till frågan: 

          - Den har varit vägledande och fått mig att förstå vad kursen går ut på 



- […] Det har förvisso ägnats tid i datasalarna som stöd. Dock fann jag att jag inte fick 

det stödet som behövdes och de redskap som krävdes för uppgiften. Utan att vi själva 

fick söka reda på hur och vad en skulle göra mer exakt. 

Kommentarerna är alltså få (2) men förefaller representativa för olika förhållningssätt bland 

deltagarna i kursen. Det självständiga arbetet är en väsentlig del av kursen, och här förväntas 

studenten både formulera egna studie- och yrkesrelaterade intressen och ha initiativkraft.  

Vissa deltagare uppskattar det självständiga arbetet medan andra sätter lärarstödet högre. Vår 

intention som kursansvariga lärare är att uppmuntra självständigheten men att inte vika från 

studenternas sida. Vi kommunicerar i regel ganska intensivt med kursdeltagarna under kursens lopp, 

vid föreläsnings- och labbtillfällen samt via diskussionsforum, PIM etc.  

 

Hur har kursens innehåll har varit till stöd i studenternas lärande? 

I kursen läggs stor vikt vid såväl läsning och reflektion liksom vid praktiska sökövningar och analys. 

Värt att notera är att samtliga svarande har angivit att kurslitteraturen  varit till ganska eller mycket 

stor hjälp för det egna lärandet. En substantiell del av kurslittreraturen (ca 40%) söks och väljs av 

studenten själv, för en mer självständig inriktning på arbetet i kursen. 

 

Hur kursens examination har varit till stöd i studenternas lärande: 

Samtliga svarande har uppfattat att kursens examinationsformer fungerat ganska eller mycket väl i 

förhållande till kursens mål. De examinationsformer som används är litteraturseminarium och 

skriftlig rapport över ett egenvalt sökuppdrag med tillhörande metrisk analys. 

 

Kursens forskningsanknytning: 

 

Härtill kan nämnas att samtliga svarande har angivit att de uppfattar att kursen i ganska hög 

utsträckning förbereder för en framtida professionell verksamhet. 



Hur kursen har fungerat i relation till övriga kurser i programmet: 

Frågan behandlades inte explicit i studentenkäten, men bland mer generella och fria kommentarer 

till kursen framfördes följande synpunkt:  

-[V]ill bara säga att alla informationssökningskurser vi har haft har varit jättebra när det gäller 

undervisning, arbetsbelastning och kurslitteratur! och de har varit roliga! 

Kommentaren ger en fingervisning om att olika aspekter av informationssökning uppfattas som ett 

relevant och intresseväckande innehåll, genomgående i utbildningsprogrammet. Ytterligare en 

svarande kommenterar kursens nivå och position i programmet: 

- Jag upplever att denna kursen var ganska avancerad. Jag fann att den verkade mest relevant 
för de som i framtiden vill verka inom forskningsområden, eller som universitetsbibliotekarie. 
Jag förstår att det är rimligt att vi får en förförståelse och introduktion till dessa områden. 
Dock så kände jag personligen att denna kurs hade passat sig bättre som valbar kurs. 

 

Hur kursens resurser har använts och upplevts 

Som undervisande och kursansvariga lärare i kursen har vi stort inflytande över kursens uppläggning. 

Den tid som tilldelas för varje kursomgång omsätts i intensivt arbete med planering, övningar, 

undervisning, kommunikation och examination. Över tid har kursens lärarledda, pedagogiska 

moment utökats samtidigt som det funnits en strävan mot större tydlighet och fokusering av kursens 

syfte, instruktioner och mallar. Det här arbetet tar fart inför varje ny kursomgång.  

En relativt tidskrävande men prioriterad del i lärarnas arbete är den gemensamma bedömningen av 

studenternas rapporter.  Där läses varje rapport utifrån kursansvarigas kompletterande perspektiv, 

och studenterna får som regel skriftlig respons från båda lärarna. En gemensam och väl 

genomdiskuterad bedömning föregår på så sätt också den samlade betygssättningen. 

Utöver kursansvarigas undervisningsinsatser erbjuds i kursen föreläsningar av Gustaf Nelhans och Ola 

Pilerot. Vid det aktuella kurstillfället våren 2018 föreläste även Pieta Eklund (högskolans bibliotek) 

och Malin Ögland (då professionsföreträdare från folkbiblioteksfältet – numer kollega vid sektionen 

för BoI). Kursen har över tid gästats av olika representanter från biblioteksfältet, vilket i sig brukar 

vara ett uppskattat inslag bland såväl studenter som lärare i kursen. Kopplingen mellan profession 

och akademi är central i kursen. 

 

Sammanfattning och övriga kommentarer: 

På en övergripande nivå menar vi att kursen fungerar väl. För att få en mer tillförlitlig bild av 

deltagarnas upplevelser av, och tankar om, kursen hade vi behövt ett större underlag från 

kursvärderingen. Inför nästa kursomgång bör vi gå ut med en påminnelse om svarfrekvensen inte är 

avsevärt högre än vid detta kurstillfälle.  

Innehållet i kursen har i studentvärderingens skriftliga och muntliga delar beskrivits som relevant och 

intressant, och även som avancerat. En student föreslog att kursen på grund av sin nära relation till 

forskning(sbibliotek) skulle kunna fungera bättre som valbar.  Vår samlade bedömning säger oss dock 



att kursens innehåll i stora delar ändå är giltigt även i en folkbibliotekskontext, och att det finns en 

särskild poäng i att visa att alla typer av biblioteksarbete mår bra av att förankras i aktuell forskning. 

Detta förhållningssätt utgör alltså en del av vad vi vill förmedla i kursen. Inom Bibliotekarie-

programmet uppfattar vi också att kursen kompletteras och balanseras av andra inslag med 

tyngdpunkt på  folk- och skolbiblioteksverksamhet. 

 

Eventuella förslag till förändringar: 

I nuläget ser vi inga direkta skäl för förändringar i kursens uppläggning och centrala innehåll. 

Litteraturlistan uppdaterades inför det kurstillfälle som rapporterats här och vi ser inga uppenbara 

skäl att byta ut någon av dessa tiltar i nuläget.  

En mer aktiv bevakning av kursvärdering och svarfrekvens planeras inför VT 19. 
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