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Kursrapport för kursen Introduktion till högre studier i B&I  

Period och kursgrupp: V13, DV13 (Bibliotekarieprogrammet distans, antagna vt 13) 

Ladokkod: (31DIN1) 

Kursansvariga: Claes Lennartsson och Gullvor Elf 

Kort om kursens innehåll och upplägg 
Kursen utgör första kursen i bibliotekarieprogrammet distans (120 hp). Kursen introducerar till 

bibliotekarieprogrammet och till ämnet biblioteks- och informationsvetenskap. Studenten får också 

en introduktion i vetenskapligt tänkande och informationssökning. Studenten orienterar sig om 

biblioteksväsendets framväxt och hur det ser ut idag och får träffa aktiva bibliotekarier, som berättar 

om sitt arbete. Kursen ger också en bred historisk exposé över biblioteks- och 

informationsvetenskapens utveckling och diskuterar hur relationen mellan forskningen och 

bibliotekariepraktiken ser ut idag. 

Kursen är uppdelad i fyra olika delar, som följer efter varandra i tid: 

 Grundläggande begrepp inom B&I och biblioteksverksamhet 

 Yrket och utbildningen 

 Vetenskapligt tänkande 

 Från lertavla till e-bok 

Kursens lärandemål 

Kursens lärandemål enligt kursplanen återges här nedanför. Efter genomgången kurs ska studenten 

kunna: 

 Redogöra för grundläggande färdighets- och kunskapsområden relaterade till bibliotekariers 

profession 

 Identifiera centrala begrepp och delområden inom biblioteks- och informationsvetenskap 

och relatera dessa till varandra 

 Förstå och värdera för området relevanta vetenskapliga och professionella texter 

 Söka och kritiskt värdera information i några grundläggande relevanta databaser 

 Kritiskt analysera olika slags metoder, etiska frågor och källor utifrån ett vetenskapligt 

förhållningssätt 

 Beskriva biblioteks- och informationsvetenskapens utveckling och position i ett 

allmänvetenskapligt perspektiv 

Det är i relation till dessa lärandemål som kursens examineras. Observera att kursens lärandemål 

har justerats något i några detaljer inför kursstart vårterminen 2014. Det gäller t.ex. att vi har lyft in 

hållbar utveckling i det näst sista lärandemålet, och förenklat formuleringarna i några av de andra 

lärandemålen.  

Examinationer på kursen och betygsnivåer 

Betygsnivå på samtliga examinationer är U/G. 
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Kursdel 1 

Tentamen/inlämningsuppgift i PingPong om Grundläggande begrepp inom B&I och 

biblioteksverksamhet, 4 hp 

Kursdel 2 

Examinerande seminarium om Yrket och utbildningen i PingPong, 3 hp 

Kursens andra del examineras genom ett webbaserat seminarium. Vid detta tillfälle sker seminariet i 

PingPong. Studenten gör inlägg i en diskussionstråd om kursdelens innehåll över en period om några 

dagar. 

Kursdel 3 

Examinerande seminarium om Vetenskapligt tänkade, 3 hp 

Del 3 av kursen, Vetenskapligt tänkande och högskolestudier, examineras vid seminarium vid andra 

träffen i Borås i april. Seminariet går till så att klassen delas upp i mindre grupper, ca. 12 studenter 

per grupp, som under en examinerande lärares ledning diskuterar olika frågor.  

Kursdel 4 

Inlämningsuppgift om Boken och biblioteket i dåtid, sam- och framtid, samt informationssökning, 4+1 

hp 

Den fjärde kursdelen examineras genom en inlämningsuppgift genom vilken studenten utvecklar och 

demonstrerar kunskaper dels inom bokhistoria och informationstekniskt utveckling i ett längre 

tidsperspektiv, dels inom akademiskt skrivande och informationssökning i en vetenskaplig kontext. 

Uppgiften är relativt komplex. Det handlar om att använda sig av nyvunna kunskaper om 

informationssökning i specialiserade databaser, källkritiskt granska och välja ut två vetenskapliga 

texter som skall sammanfattas och relateras till kurslitteraturen. Dessutom skall 

informationssökningsprocessen beskrivas och valet av artiklar motiveras.  

Kursgruppen DV13 
Antal registrerade på kursen var 101 – samtliga nyregistreringar.  

Det var betydligt färre aktiva studenter på kursen: 65 – 70 studenter har lämnat in och fått resultat 

på kursens examinationer. Diskrepansen mellan antalet registrerade och antalet examinerade är hög, 

men dessvärre inte onormal när det gäller detta distansprogram.  

Resultat på kursen 
Per den 17 september (efter första omtentamen i samtliga examinationsuppgifter, och i två av 

examinationerna efter andra omtentamen) såg resultatbilden ut som följer: 

 Hel kurs 15 hp: 39 godkända. 

 Kursdel 1, Tentamen/inlämningsuppgift i PingPong om Grundläggande begrepp inom B&I 

och biblioteksverksamhet, 4 hp: 62 godkända; 1 underkänd. 

 Kursdel 2, Examinerande seminarium om Yrket och utbildningen i PingPong, 3 hp: 56 

godkända. 

 Kursdel 3, Examinerande seminarium om Vetenskapligt tänkande, 3 hp: 59 godkända. 
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 Kursdel 4, Inlämningsuppgift om Boken och biblioteket i dåtid, sam- och framtid 4 hp: 39 

godkända; 1 underkänd.  

o Samt informationssökning, 1 hp: 39 godkända; 1 underkänd.  

Av sammanställningen ser vi att det framför allt är kursdel 4, Boken och biblioteket i dåtid, samtid 

och framtid, som har ett sämre resultat. I den delen är genomströmningen betydligt lägre än i de 

övriga delarna. Detta har att göra med examinationsuppgiftens komplexitet och svårighetsgrad – se 

ovan under Examinationer på kursen och betygsnivåer. Till viss del kan det också ha att göra med att 

inte alla studenter väljer att delta vid träffarna vid högskolan i Borås. Vid den andra träffen i april då 

vi erbjöd workshop kring informationssökning deltog dryg 50 studenter. 

Informationssökningsövningen är väsentlig i relation till examinationsuppgiften i kursdel 4. Ytterligare 

en möjlig orsak som vi vill reflektera kring är att instruktionerna till uppgiften ifråga kan ha 

uppfattats som något oklara. Vi återkommer till examinationen av kursdel 4 under nästa rubrik och 

under Kursansvarigas reflektioner och utvecklingsförslag nedan.  

Kursvärderingen – studenternas synpunkter på kursen 
Under denna rubrik kommenterar vi de punkter som vi anser viktigast i relation till kursens resultat 

och utveckling. Vi har förstås eftersträvat att ta upp både ris och ros. Det finns inte någon poäng i att 

försköna kursvärderingsresultat – då skulle vi ju inte kunna utveckla kursen och utbildningen i 

relation till studenternas synpunkter. Därmed inte sagt att vi ”gör precis” som studenterna tycker, 

eller genomför förändringar i alla delar som studenterna har upplevt som önskvärda. Det är en sak 

att inhämta synpunkter från studenterna, en annan att tolka dem och att ta hänsyn till bredden av 

uppfattningar i studentgruppen, och i nästa steg väga studentsynpunkterna mot de krav och mål som 

ställs från ett utbildningsperspektiv. På längre sikt menar vi att studentperspektivet och 

utbildningsperspektivet möts i en utbildning som är optimerad i relation till krav från profession och 

akademin – högskoleförordning. 

Det var totalt 22 studenter av ca 70 aktiva som svarade på enkäten – vilket innebär att 

svarsfrekvensen var ca 31 %. Svarsfrekvensen varierade något på enskilda frågor. En svarsfrekvens på 

drygt 30 % kan uppfattas som låg, och det är naturligtvis inte helt tillfredsställande att en så pass stor 

andel studenter väljer att inte ge återkoppling på hur man uppfattar kursen och dess kvalitet. Vi vill 

gärna se att flera, optimalt alla, studenter svarar på kursvärderingsenkäten eller på annat sätt 

återkopplar sina upplevelser och uppfattningar av kursen och vårt utbildningsprogram till kurs- och 

programansvariga. Dessvärre är 30 % en ganska vanlig svarsnivå, och faktiskt litet högre än den i vissa 

fall kan vara. Vi vill med detta uppmuntra studenter att verkligen delta i kursutvärderingar och 

understryker härmed det stora värdet av denna feedback för vårt utvecklingsarbete. Förhoppningsvis 

kan det verka stimulerande att ta del av denna kursrapport.  

Studenternas syn på de olika kursdelarna och examinationerna 

De kursdelar som uppskattades mest var Vetenskapligt tänkande: 

1 4,5% Mindre tillfredsställande 

4 18,2% Tillfredsställande 

13 59,1% Bra 

4 18,2% Mycket bra 

 

och Från lertavla till e-bok: 
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1 4,5% Mindre tillfredsställande 

5 22,7% Tillfredsställande 

11 50% Bra 

5 22,7% Mycket bra 

 

Utifrån kommentarerna kan man utläsa att examinationsformerna uppskattas och att de här 

kursmomenten har inneburit mycket lärande. Nackdelar som framhålls handlar om för kort tid vid 

seminarierna kring vetenskapligt tänkande och att kurslitteraturen har vart svår att ta till sig i vissa 

fall (Vetenskapligt tänkande) och inte riktigt speglar svenska förhållande (Från lertavla till e-bok). Vi 

återknyter till kritik mot litteratur nedan. Kritiken mot examinationsuppgiften i momentet 

Vetenskapligt tänkande återkommer i den specialdestinerade frågan kring examinationsformerna, 

men det ska också sägas att närmare 70 % av de svarande har uppfattat just denna form som Bra!  

Kursansvariga är väl medvetna om svårigheterna att hitta en bra balans mellan gruppstorlek och tid 

när det gäller seminarieinslagen vid träffarna i Borås. Vi kan inte utlova någon garanterad bättre 

balans i år, men skall sträva efter att minimera gruppstorleken.  

Beträffande kursdelen Grundläggande begrepp inom BoI och biblioteksverksamhet var det en större 

spridning i gruppen som svarat; fler som valde alternativet Tillfredsställande, men också väsentligt 

fler som tyckte att kursdelen var mycket bra. Här pekar kommentarerna på att innehållet har 

upplevts som digert och väl omfattande, samtidigt som kurslitteraturen kommenteras negativt med 

avseende på en obalans mellan amerikanska och svenska förhållanden. När det gäller 

examinationsformen för denna kursdel, som utgjordes av en tidsbegränsad inlämningsuppgift, har 

drygt 66 % av de svarande valt alternative Bra eller Mycket bra, vilket vi tolkar som en tydlig 

indikation på att examinationsformen uppskattas.  

Kommentarerna till frågan om examinationen av kursdelen Grundläggande begrepp inom BoI och 

biblioteksverksamhet pekar på att en del studenter har upplevt att tiden har varit för kort. Det här 

kan hänga samman med att man inte har använt instuderingsfrågor och förberett sig ordentlig.  

Tanken är att examinationsformen närmast är att jämföra med en salstenta, men med den väsentliga 

skillnaden att studenten ändå kan ha tillgång till kurslitteraturen. Självklart är det ändå viktigt att 

förbereda sig för den här tentan – tiden 3 timmar räcker inte till för att sitta och leta efter svaren i 

kurslitteratur som man inte orienterat sig ordentligt i tidigare. Möjligen finns skäl att ytterligare 

understryka detta i informationen om examinationen ifråga.  

Av kommentarerna gällande kursdelen Yrket och utbildningen kan man uppfatta att kursdelen har 

upplevts som övervägande positiv, men även i detta fall har en ganska stor andel (sammanlagt 40 %) 

valt alternativen Mindre tillfredsställande respektive Tillfredsställande (31,9 %). Här har en del 

kommentatorer uppfattat att det blev ett negativt fokus med problem kring bibliotekarieyrket, och 

det finns förmodligen också en koppling till det diskussionsseminarium som ingår i kursdelen och 

som vi återkommer till nedan. När det gäller denna kursdels examinationsform – diskussionsforum i 

PingPong – så har en övervägande del uppfattat denna som positiv (drygt 50 % har valt alternativet 

Bra eller Mycket bra, ca 36 % neutralt alternativ).  

På grundval av flera kommentarer kan vi dra slutsatsen att instruktionerna till examinationsuppgiften 

i kursdelen Yrket och utbildningen kan förtydligas – flera studenter har tydligen uppfattat att man 

inte får skriva likande inlägg och synpunkter som någon annan har student tidigare har gjort. Detta 
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är inte något krav, vilket förstås inte innebär att man får kopiera det någon annan har skrivit. På 

denna punkt kommer vi att förtydliga skrivningarna i instruktionerna till uppgiften.  

Generellt sett verkar variationen i examinationsformerna ha uppskattats, vilket följande kommentar 

indikerar. 

- Det har varit bra variation på examinationsformerna och alla har känts givande på sitt sätt. 

Studenternas syn på kurslitteraturen  

Drygt 75 % av de svarande har upplevt att kurslitteraturen I huvudsak har varit relevant. 

Kommentarerna pekar på några faktorer som man har upplevt som besvärande och det gäller 

huvudsakligen att en av huvudböckerna, Rubins Foundation of library and information science, har 

upplevts som till viss del irrelevant i relation till svenska och europeiska förhållanden. Det finns också 

synpunkter på vår användning av dansk litteratur, men i relation till antalet svarande så är det få 

negativa kommentarer.  

Kursansvariga är väl medvetna om de här synpunkterna som brukar återkomma i olika omfattning 

vid olika kurstillfällen. Tyvärr finns det inte någon kurslitteratur som kan sägas motsvara Rubins bok, 

vilken förvisso i huvudsak beskriver amerikanska förhållanden – med vissa historiska utblickar mot 

Europa i vissa avsnitt. Alternativet skulle vara att endast bygga på en stor mängd kortare texter, 

huvudsakligen artiklar, men det låter sig inte göras av praktiskt skäl. Att sammanställa en sådan 

litteraturlista som motsvarar Rubins bok men behandlar svenska förhållanden skulle inte låta sig 

göras med mindre än att litteraturlistan skulle bli mycket omfattande och behäftas med andra 

nackdelar istället. Vi har kompletterat Rubin med några artiklar som på ett bra sätt kompletterar 

Rubin och som behandlar svenska förhållanden kring bibliotekarieutbildningen, bibliotekens, och 

ämnets utveckling. Beträffande de nordiska språken menar vi att det tillhör en bibliotekaries 

baskunskaper att kunna tillängna sig information på dessa språk. Dessutom saknas också i detta fall 

ett fullgott alternativ till Bibliotekarerne: en professon i et felt af viden, kommunikation och 

teknologi. 

Studenternas synpunkter på undervisnings- och kommunikationsformer 

Studenterna ger uttryck för stor uppskattning av att föreläsningar distribueras i elektronisk form. 

Några kommentarer får illustrera detta, och de brister som man har upplevt i sammanhanget: 

- För min del passar den här formen av föreläsningar väldigt bra. Man kan lyssna/titta när man 

har tid och repetera igen och igen om man känner att man behöver detta. Extra plus för 

föreläsningar med pdf-bilder till. 

- Var en del störande ljud i bakgrunden i form av borrning och billjud. Kunde vara fler filmer 

- Fantastiskt intressanta online föreläsningar! 

- Mer ljudfiler! Och filmer 

- Bra att man ka lyssna på igen och när man själv vill. 

Men det finns också inslag i synpunkterna kring föreläsningar på träffarna i Borås där man skulle 

önska sig en annan balans mellan föreläsningar och mer aktiverande inslag vid träffarna i Borås.  

- Gillar online versionerna bättre då man kan gå tillbaka och upprepa det som sagts. Bättre att 

vi träffar har seminarium och diskussioner kring föreläsningar/litteraturen.  
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- Faktiskt föredrar jag nu att få föreläsningar elektroniskt! Då man kan gå tillbaka och repetera 

det man inte förstått mm. 

Kommunikationen med lärare och administrativ personal via PingPong har fungerat väl i stort – 

närmare 70 % av de svarande anser att den har fungerat bra eller mycket bra. Synpunkterna har att 

göra med litet olika upplevelser av hur olika kanaler har fungerat och hur lång svarstiden har varit: 

- För det mesta bra men det fungerade inte så bra med att bra Fråga läraren. Då fick jag inget 

svar, vid fråga via PIM eller i diskussionsforumet har det fungerat mycket bättre. 

- Ibland får man vänta ganska länge på svar och ibland får man svar direkt. 

- Nästan alltid snabbt svar 

- Trots att jag själv inte blev delaktig på ett aktivt sätt i diskussionerna, tyckte jag att de hjälpte 

till mycket.  

- Hade önskat större aktivitet i diskussionsforum under pågående kursdelsmoment. 

- Jag tyckte Ping Pong var något svåröverskådlig och tyvärr förekommer information på så 

många olika ställen så det är lätt att missa något viktigt meddelande eller dokument.  

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att inspelade föreläsningar, i formen ljudfil plus bilder, har 

uppskattats mycket och att inspelade föreläsningar generellt sett ”har uppskattats mer” än 

föreläsningar som undervisningsinslag vid träffarna i Borås. Föreläsningarna på campus har också 

uppskattats, men en del kommentarer pekar på ett önskemål av mer interaktiva inslag vid träffarna – 

som seminarier och workshops. Kursansvarig avser att Succesivt förändra balansen mellan inspelade 

föreläsningar och mer interaktiva inslag, men det finns också en risk att träffarna i Borås blir mindre 

attraktiva om vi helt och hållet tar bort föreläsningsinslagen – det kommer vi inte att sträva efter. 

Vidare så har vi inför årets omgång av kursen beslutat att inte använda funktionen Fråga läraren för 

att ställa frågor i PingPong. Vi är väl medvetna om lång svarstid i denna funktion och det är delvis 

beroende av att det inte finns någon aviseringsfunktion som uppmärksammar läraren på att en fråga 

har kommit in. Vi menar att diskussionsforum är bättre att använda då det är lättare att orientera sig 

i ett forum för olika kursdelar och dessutom kan man på samma sätt ta del av svar till frågor som 

andra studenter har ställt.  

Kursens måluppfyllelse 

I studentenkäten finns det en fråga om hur man uppfattar att kursens lärandemål har uppnåtts. 

Svaren, 22 stycken, fördelar sig enligt följande: 

Antal Fördelning Alternativ 

0 0% Ej tillfredsställande 

1 4,5% Mindre tillfredsställande 

7 31,8% Tillfredsställande 

9 40,9% Bra 

5 22,7% Mycket bra 

 

En stor andel av de svarande anser att lärandemålen har uppfyllts Bra eller Mycket bra, sammanlagt 

över 60 %. Endast en av de svarande har ansett att lärandemålen har uppnåtts i mindre 

tillfredsställande utsträckning. Resultatet är positivt och säger något om hur studenterna uppfattar 

korrespondensen mellan lärandemål, kursens innehåll och dess examinationer. Några kommentarer 

riktar in sig på vad man uppfattar som svagare måluppfyllelse i något enskilt mål, t.ex.:  
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- Vet inte om jag kan säga att jag exempelvis behärskar konsten att "söka och kritiskt värdera 

information i några grundläggande relevanta databaser" även om vi gjort det. Det är väl 

snarare så att jag har börjat lära mig det och hoppas utveckla det i senare kurser. 

Självklart är det så att man inte är fullärd i informationssökningens och källkritikens konst i och med 

att den första kursen i programmet har avklarats med godkänt resultat. Kursansvariga har 

understrukit att det handlar om grundläggande kunskaper, kompetenser och förhållningssätt i 

introduktionskursen, som ju är tänkt att lägga en grund för fortsättningen av utbildningen inom 

bibliotekarieprogrammet. Lärandemålen säger inte att man uppnår ett specialistkunnande efter 

avklarad kurs. Även i detta avseende kan det finnas skäl att förtydliga informationen till studenterna i 

kurshandbok och vid kursintroduktion. 

Studenternas värdering av sin egen arbetstid i kursen 

Det är intressant att ta del av studenternas skattning av sin egen arbetstid i kursen, hur mycket tid 

man uppskattar att man ungefärligen har lagt ned per vecka. Till saken hör alltså att det är en 

utbildning och kurs som bedrivs på halvfart, och att en normal arbetsinsats ur det perspektivet bör 

motsvara ungefär 20 timmar i veckan. Ser vi till de 22 svaren så är det också detta svarsalternativ 

som samlar de flesta: 

Antal Fördelning Alternativ 

3 13,6% Mindre än 20 timmar i veckan 

15 68,2% Ca 20 timmar i veckan 

3 13,6% Mer än 20 timmar i veckan 

1 4,5% Vet ej 

 

Kommentarerna pekar på att arbetsbelastningen har varierat under kursen, och att studenten 

därmed har fått lägga ned mer än 20 timmar ibland, och ibland inte behövt lägga ned så mycket tid i 

arbetet med kursen.  

- Jag hade väl inte behövt lägga mer än ca 20 timmar i veckan, men eftersom detta är det 

intressantaste jag läst någonsin via högskola så blev det mer =). 

- Mer än 20 timmar vissa arbetsintensiva perioder, och mindre än 20 timmar under andra 

perioder.  

- Väldigt varierande. Inför examinationer har det krävts mer än 20 timmar i veckan, medan det 

har krävts mindre under andra perioder. Det är väl distansstudiernas för- och nackdel: att 

man kan disponera tiden ganska fritt. 

- Strax under 20 timmar i veckan. Mer inför tentor. 

Kursansvariga ser resultatet som normalt och att arbetsinsatsen varierar något under kursens gång 

är väldigt svårt att göra något åt. Det finns förstås alltid möjlighet att som student försöka att ha en 

bättre framförhållning i sina studier – det är uppenbart att just tiden innan 

tentor/examinationsuppgifter upplevs som er arbetsintensiva. Vill man undvika detta, eller fördela 

arbetsbördan jämnare, bör man förstås försöka att ha en god framförhållning och fördela arbetet 

med t.ex. instuderingsfrågor jämt under en kursdel – så gott det går. 
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Studenternas syn på kursens professionsrelevans och forskningsanknytning 

När det gäller kursens professionsrelevans, alltså utbildningsinnehållets och lärandemålens relevans i 

relation till krav och förväntningar på den tänkta arbetsmarknaden, har vi bett studenterna att göra 

en värdering genom att formulera sig med egna ord. Det är naturligtvis svårt för en student att på 

första kursen i ett utbildningsprogram uttala sig om en sådan relation, men frågan i sig kan som vi 

uppfattar det vara bra för att få igång studenternas tankar i dessa banor – vad är det jag utbildas för 

och vilka krav och förväntningar finns det egentligen på mig när jag är klar med min utbildning. 

Kommentarerna (18 stycken svarade på frågan) från studenterna i urval: 

- Jag tycker den varit bra. Kursen har tagit upp väldigt relevanta saker för att förstå 

bibliotekarieyrket bättre. Jag vet många vill ha mer praktik på utbildningen, men jag anser 

det kan man väl skaffa sig själv som sommarjobb eller på övrig tid. Från början var 

bibliotekariernas utbildning mest praktik på arbetsplatsen med urusel status och väldigt låg 

lön. Jag vill istället få mer teoretisk kunskap för att ha möjlighet att läsa på avancerad nivå. 

- Det känns som om kursen är professionsrelevant men det är lite svårt att avgöra utan att 

kunna använda dem i praktiken. 

- Jag känner att kursen är mycket relevant för mitt framtida arbete. Dels är det viktigt ha alla 

begrepp klart för sig och sedan är det viktigt med både nutid och en historisk synvinkel. 

- Att kursen var väldigt teoretiskt inriktad beror säkert på att den var tänkt som en 

grundläggande introduktion till både ämnet och professionen. Del 2 om "Yrket och 

utbildningen" var mycket bra pga väldigt intressanta och relevanta artiklar.  

- Mycket relevant och givande med vissa undantag - Hållbar utvecklingsföreläsningen som 

kändes felplacerat! 

- Jag tycker att jag har fått en bra och bred inblick i bibliotekarieyrket. Alla kursdelar har varit 

mycket relevanta. 

- En bra grund att stå på tror jag. Tycker att jag lärt mig massor bara på en termin och vidgat 

mitt synsätt på vissa plan. 

- Jag tycker att innehållet har känts relevant. Bra att få en historisk bakgrund och att frågor 

kring utformandet av en profession har lyfts. Känns som ett genomtänkt innehåll i kursen och 

att det kommer att vara bra att ha med sig inför kommande yrkesliv. Mycket intressanta 

föreläsningar av de olika bibliotekarierna under den första träffen, det gav en bra bredd. 

- Jag har fått intrycket av att bibliotekarierna är en kår med lågt självförtroende. Det vore fint 

att bli motbevisad. 

Synpunkterna och kommentarerna ger en god uppfattning om hur studenterna tänker kring 

utbildningen i denna inledande fas i relation till arbetsfältet. Det är genomgående uppskattande ord 

som används när kursens professionsrelevans värderas, och det är intressant att se att tankarna 

bakom utformningen av kursen ur detta perspektiv har gått igenom och att upplägget i detta 

avseende verkar fungera väl. I kursen kombineras ju historiska, teoretiska och litet mer praktiska 

perspektiv på bibliotekarieyrket och ämnet BoI för att utgöra en grund för både den fortsatta 

utbildningen och den framtida yrkesutövningen. Studenterna har uppskattat detta och kopplat det på 

ett positivt sätt till uppfattade krav i den kommande yrkesutövningen.  

Forskningsanknytning är ett element som eftersträvas genomgående i alla våra utbildningsprogram 

och en viktig del av kraven och lärandemålen i all högre utbildning. Vi har därför alltid med en fråga 

om hur studenterna uppfattar forskningsanknytningen i våra kurser. I denna kurs har studenterna 
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överlag uppfattat att forskningsanknytningen varit god, att döma av de 14 som har svarat. Här några 

kommentarer i urval: 

- Jag tycker att kursen har en hög grad av forskningsanknytning både inom 

informationsvetenskap och humaniora. 

- Vi får insikt i forskande verksamhet genom att flera av våra lärare bedriver forskning. Sista 

uppgiften har varit intressant med sitt vetenskapliga perspektiv.  

- Kursens forskningsanknytning fanns med under hela kursen. Särskilt del 3 och 4 om 

vetenskaplighet, om informationssökning av vetenskapliga artiklar och om den akademiska 

texten och formalia var mycket givande. 

- Jag har fått en liten inblick i forskningen, men insett hur enormt brett forskningsområdet är. 

- Den har varit större än jag väntat mig, men har väckt intresse för något som jag tidigare inte 

varit intresserad av alls. 

- Bra att det finns med, även om jag för min del inte tänker mig forskningsbanan. Tänker 

däremot att det vore intressant ifall biblioteken hade forskartjänster, dvs att man kunde 

forska på deltid samtidigt som man jobbar. Det skulle jag kunna tänka mig! 

- Det är svårt att tillgodogöra sig den senaste forskningen redan i första kursen, man behöver 

lite grundläggande kunskaper först. 

- Utmärkt 

Kommentarerna är glädjande – de återspeglar i allmänhet både intresse och nöjdhet med detta 

inslag i kursen. Vi eftersträvar forskningsanknytning både genom kurslitteraturen och 

examinationsuppgifterna, men också genom att vi har forskare som medverkar i kursen och berättar 

om sina delområden inom ämnet BoI. I detta avseende finner vi inte anledning att ändra något i 

kursen utan tycker oss få indikation på att vi är på rätt spår.  

Övriga synpunkter 

Tolv studenter har svarat på frågan om övriga synpunkter, något du saknat på kursen etc? Bland 

kommentarerna märks både positiva och negativa synpunkter:  

- Det har varit bra med 2 dagar i Borås med föreläsningar. Då man hunnit skapa lite sociala 

kontakter också, vilket inte är att underskatta.  

- Stort beröm för de jättefina kurshandböckerna där det har stått vilka föreläsningar och vilken 

litteratur som hört ihop och lite om delkursens tanke och innehåll. Väldigt bra och en stor 

studiehjälp för mig iallafall. Mycket pedagogiskt upplagt. 

- Det är intressant att få den nutida kopplingen och den historiska i samma kurs, det ger 

intressanta perspektiv. Jag känner att det kunde vara mer föresläsningar att lyssna eller 

filmer här på pingpong.  

- Jag skulle vilja att varje ny distansstudent på BoI tilldelades en kontakt/mentor som själv gått 

programmet. Någon man kan rådfråga när man stöter på problem. Som distansstuderande är 

man väldigt ensam. Forumen finns ju, men det känns ibland jobbigt att visa sina 

tillkortakommanden för "alla" andra. I övrigt är jag nöjd!  

- Jag hade gärna velat ha mer träffar. 

- Efter 5 år på lärarutbildningen vill jag ge er en bravur för ert upplägg och innehåll av kursen. 

Jag har lärt mig mer och fått en bättre förståelse för ett yrke denna våren, än vad jag gjorde 

under 5 år på lärarutbildningen. 
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- Tycker den har varit varierande och mycket lärorik. Jag jobbar deltid och har avsatt tid varje 

vecka och lagt ner mycket tid och arbete på mina studier. Uppgifterna har varit omfattande, 

nästan övermäktiga ibland, men jag får bli bättre på att sovra trots att jag helst vill läsa och 

veta allt. Det har varit en fantastiskt rolig första termin! 

Kursansvariga menar att två träffar är rimligt och lagom – fler kan vi inte lägga in med tanke på att 

det är väldigt olika hur mycket tid som olika studenter har att disponera på det sätt som träffar på 

studieort kräver. Vissa distansstudenter vill bedriva just ”distansstudier” och har svårare att ta sig till 

träffarna i Borås.  

Beträffande förslaget om att varje ny distansstudent skall få en mentorstudent så noterar vi förslaget 

och diskuterar om detta är något som vi i någon form skulle kunna engagera tidigare studenter kring. 

Dock tror vi inte det är rimligt att tänka sig att knyta en mentorstudent till varje ny student, det blir 

nog en omöjlighet att hitta tillräckligt många tidigare studenter som vill engagera sig i uppgiften utan 

ersättning. Däremot kan det finnas andra former för kunskapsöverföring och erfarenhetsutbyte 

mellan nya och tidigare studenter som är värda att utveckla och prova. Vi diskuterar detta och 

återkommer med förslag kring sådana former.  

Lärarnas synpunkter på kursen 
Lärarlaget har inte inkommit med några särskilda synpunkter kring kursen med relevans för 

kursutvecklingen i denna omgång av kursen. Däremot har vi genom det kontinuerliga 

programutvecklingsarbetet i programgruppen uppmärksammats på att det finns ett behov att 

förstärka inslaget om akademiskt skrivande i den första kursen i programmet, Introduktion till högre 

utbildning i BoI.  

Det handlar om hur undervisningen inom akademiskt skrivande utformas, men också om vilka krav 

som ställs i detta avseende i kursens examinationer. Här finns mot denna bakgrund behov av att 

förstärka vissa delar av undervisningen kring formalia, så som referenshantering, citering och 

källförteckning, samt att detta i praktiken följs upp vid kursens examination av kursdelen Från 

lertavla till e-bok.  

Kursansvarigas reflektioner – utveckling av kursen mot bakgrund av 

utvärderingen 
För att sammanfatta kursansvarigas intryck av kursutvärderingen menar vi att kursen i det stora hela 

har en form och ett innehåll som väl korresponderar mot de lärandemål som föreligger och i stora 

drag också väl tillfredsställer studenternas förväntningar och krav. Kursens lärandemål skall 

naturligtvis ses i perspektiv av bibliotekarieprogrammet som helhet och den utveckling som därvidlag 

sker måste motsvara kraven som ställs från både profession och akademi. Studenternas synpunkter 

är också i detta avseende viktiga då de kan ses som en avnämargrupp som har intressen som 

orienterar sig utifrån ett komplext samspel mellan att vara inom akademin och i en rörelse ut mot 

professionsfälten. En del av studenterna på vårt distansprogram har redan viss erfarenhet av arbete 

vid bibliotek och känner därför i viss utsträckning till en del av de verksamheter som utbildningen 

riktar sig mot. Vi ser det som angeläget att vara lyhörda i relation till studenterna som en 

intressegrupp, samtidigt som vi måste värna intressen som har att göra med ämnets BoI:s utveckling 

och bredd, generella krav på akademiska examina, samt den framtida arbetsmarknadens krav. Med 

detta sagt sammanfattar vi utvecklingsförslagen i denna kursvärdering sålunda: 
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1. Kursansvariga är väl medvetna om svårigheterna att hitta en bra balans mellan gruppstorlek 

och schemaläggningsbar tid när det gäller seminarieinslagen vid träffarna i Borås. Vi kan inte 

utlova någon garanterad bättre balans i år, men skall sträva efter att minimera 

gruppstorleken vid det examinerande seminariet om vetenskapligt tänkande.  

2. Beträffande examinationen till kursdelen Grundläggande begrepp inom BoI och 

biblioteksverksamhet i informationen understryka vikten av att förbereda sig för den här 

tentan – tiden 3 timmar räcker inte till för att sitta och leta efter svaren i kurslitteratur som 

man inte orienterat sig ordentligt i tidigare. 

3. På grundval av flera kommentarer kan vi dra slutsatsen att instruktionerna till 

examinationsuppgiften i kursdelen Yrket och utbildningen kan förtydligas – flera studenter 

har tydligen uppfattat att man inte får skriva likande inlägg och synpunkter som någon annan 

har student tidigare har gjort. Detta är inte något krav, vilket förstås inte innebär att man får 

kopiera det någon annan har skrivit. På denna punkt kommer vi att förtydliga skrivningarna i 

instruktionerna till uppgiften.  

4. Vi har vi inför årets omgång av kursen beslutat att inte använda funktionen Fråga läraren för 

att ställa frågor i PingPong. Vi är väl medvetna om lång svarstid i denna funktion och det är 

delvis beroende av att det inte finns någon aviseringsfunktion som uppmärksammar läraren 

på att en fråga har kommit in. Vi menar att diskussionsforum är bättre att använda då det är 

lättare att orientera sig i ett forum för olika kursdelar och dessutom kan man på samma sätt 

ta del av svar till frågor som andra studenter har ställt.  

5. Vi förtydligar informationen i PingPong och vid kursintroduktion om att lärandemålen inte 

skall tolkas så att man är fullärd i informationssökningens och källkritikens konst i och med 

att den första kursen i programmet har avklarats med godkänt resultat.  

6. Beträffande förslaget om att varje ny distansstudent skall få en mentorstudent så noterar vi 

förslaget och diskuterar om detta är något som vi i någon form skulle kunna engagera 

tidigare studenter kring. Dock tror vi inte det är rimligt att tänka sig att knyta en 

mentorstudent till varje ny student, det blir nog en omöjlighet att hitta tillräckligt många 

tidigare studenter som vill engagera sig i uppgiften utan ersättning. Däremot kan det finnas 

andra former för kunskapsöverföring och erfarenhetsutbyte mellan nya och tidigare 

studenter som är värda att utveckla och prova. Vi diskuterar detta och återkommer med 

förslag kring sådana former utan att utlova någon tid för ev. genomförande. 

7. Vi förstärker vissa delar av undervisningen kring formalia, så som referenshantering, citering 

och källförteckning, och tydliggör att detta i praktiken följs upp vid kursens examination av 

kursdelen Från lertavla till e-bok.  

 

Borås och Institutionen biblioteks- och informationsvetenskap den 15 januari 2014 

Claes Lennartsson och Gullvor Elf 

Kursansvariga för introduktionskursen vt 2013 och vt 2014 
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