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Om	  kursen	  och	  dess	  uppdatering	  från	  2012	  
Kursen	  har	  under	  ht	  2013	  löpt	  som	  ordinarie	  kurs	  inom	  Masterprogrammet	  Biblioteks-‐	  och	  
informationsvetenskap,	  distansutbildning,	  i	  två	  varianter:	  grundnivå	  för	  de	  studenter	  som	  inte	  
tidigare	  läst	  B&I	  på	  kandidatnivå,	  avancerad	  för	  dem	  som	  gjort	  det.	  Kursen	  gavs	  ht	  2012	  under	  
namnet	  BIK	  (Bibliotek,	  information,	  kultur)	  med	  Mats	  Dolatkah	  som	  kursansvarig.	  I	  huvudsak	  har	  
kursupplägget	  behållits	  sedan	  2012,	  men	  den	  gavs	  nu	  alltså	  för	  två	  studentgrupper	  och	  formellt	  
därför	  som	  två	  kurser.	  Några	  uppdateringar	  i	  form	  av	  litteratur	  och	  föreläsningsutbud	  har	  tillkommit	  
sedan	  2012,	  bl.a.	  byttes	  Rubins	  Foundations	  of	  library	  and	  information	  science	  (2010)	  ut	  mot	  
Bawden/Robinsons	  Introduction	  to	  Information	  Science	  (2012),	  som	  är	  bättre	  uppdaterad	  och	  mer	  
orienterad	  mot	  aktuell	  forskning	  inom	  B&I	  än	  vad	  Rubins	  bok	  är.	  

Vid	  utvärdering	  av	  kursen	  2012	  framkom	  behovet	  av	  att	  ”införa	  ett	  repeterande	  moment	  om	  
vetenskaplighet.	  En	  lösning	  skulle	  kunna	  vara	  att	  erbjuda	  ytterligare	  någon	  av	  föreläsningarna	  i	  
inspelad	  form”	  (ur	  Mats	  Dolatkahs	  kursrapport	  2012).	  Därför	  tillkom	  till	  årets	  kurs	  ett	  särskilt	  block	  
med	  inspelade	  föreläsningar	  av	  Helena	  Francke	  om	  vetenskapligt	  skrivande	  och	  vetenskapliga	  texter.	  

Kursens	  struktur	  och	  examinationsformer	  
Kursen	  har	  gått	  på	  halvfart	  distans	  med	  en	  träff	  i	  Borås	  den	  16-‐18	  september	  2013.	  Kursen	  har	  
innehållit	  inspelade	  föreläsningar;	  föreläsningar,	  seminarier	  och	  övningstillfällen	  vid	  träffen	  i	  Borås;	  
självstudier;	  samt	  ett	  självständigt	  arbete	  med	  paperförfattande.	  Därtill	  har	  anordnats	  chattar	  i	  
PingPong.	  

Kursen	  (i	  dess	  båda	  versioner)	  har	  behandlat	  följande	  moment:	  

•	  Introduktion	  till	  B&I	  som	  professionsområde	  

•	  Det	  svenska	  biblioteksväsendet	  

•	  B&I-‐forskning	  i	  ett	  nationellt	  och	  internationellt	  perspektiv	  

•	  Tillämpad	  informationssökning	  

•	  Vetenskapligt	  skrivande	  och	  vetenskapliga	  texter	  

•	  Forsknings-‐	  och	  professionsetiska	  frågor	  inom	  ämnet	  

Kursen	  har	  examinerats	  genom	  ett	  paper,	  med	  betyg	  på	  en	  treskalig	  skala	  (UV).	  



Mål	  enligt	  kursplanen	  

Kunskaper	  och	  insikter	  
Efter	  genomgången	  kurs	  ska	  studenten	  kunna:	  

Efter	  genomgången	  kurs	  ska	  studenten	  kunna	  redogöra	  för	  i	  ämnet	  biblioteks-‐	  och	  
informationsvetenskap	  centrala	  {grundnivå:	  begrepp	  och	  problemområden	  |	  avancerad	  nivå:	  teorier,	  
begrepp	  och	  forskningsfrågor}	  av	  relevans	  för:	  

• Historiska	  och	  samhälleliga	  perspektiv	  på	  bibliotek	  
• Digital	  förmedling	  och	  publicering	  av	  forskning	  
• Användarstudier	  

Färdigheter	  och	  förmågor	  
Efter	  genomgången	  kurs	  ska	  studenten	  kunna:	  

•	  Självständigt	  fördjupa	  sig	  inom	  olika	  biblioteks-‐	  och	  informationsvetenskapliga	  problemområden	  

•	  Självständigt	  använda	  vetenskapliga	  databaser	  för	  att	  söka	  och	  utvärdera	  biblioteks-‐	  och	  
informationsvetenskaplig	  forskning	  

Värderingar	  och	  förhållningssätt	  
Efter	  genomgången	  kurs	  ska	  studenten	  kunna	  analysera	  och	  förhålla	  sig	  till	  forsknings-‐	  och	  
professionsetiska	  frågor	  som	  aktualiseras	  av	  vetenskapliga	  texter	  inom	  ämnet	  

Medverkande	  lärare	  
Medverkande	  lärare	  i	  inspelade	  föreläsningar,	  föreläsningar	  på	  plats,	  seminarier,	  övningspass	  och	  
examinationer	  har	  varit	  Katriina	  Byström,	  Mats	  Dahlström,	  Pieta	  Eklund	  (BLR),	  Catarina	  Eriksson,	  
Helena	  Francke,	  Anders	  Frenander,	  Joacim	  Hansson	  (Linnéuniversitetet),	  Rolf	  Hasslöw,	  Frances	  
Hultgren,	  Ingrid	  Johansson	  och	  Claes	  Lennartsson.	  

Resultat	  på	  examinationerna	  
43	  studenter	  registrerades	  på	  kursens	  två	  versioner.	  Av	  dessa	  har	  40	  loggat	  in	  i	  kursaktiviteten	  i	  
PingPong.	  18	  personer	  har	  deltagit	  i	  examinationsuppgiften	  (14	  på	  grundnivå,	  4	  på	  avancerad	  nivå).	  	  

12	  december	  2013	  fanns	  följande	  resultat:	  5	  U,	  10	  G,	  3	  VG.	  

Totalt	  är	  därför	  13	  studenter	  godkända	  på	  kursen	  som	  helhet	  i	  skrivande	  stund.	  

Utvärderingsinstrument	  och	  resultat	  

Kursutvärdering	  och	  kvalitetsarbete	  
Kursen	  avslutades	  med	  en	  strukturerad	  enkät	  i	  PingPong.	  Rapporten	  tar	  upp	  de	  synpunkter	  som	  
framkommit	  i	  enkäten	  samt	  synpunkter	  som	  inkommit	  till	  de	  inblandade	  lärarna.	  

Kursvärderingsenkät	  
Endast	  7	  studenter	  (av	  43)	  har	  besvarat	  enkäten.	  Enkäten	  publicerades	  i	  anslutning	  till	  kursens	  slut	  
och	  låg	  ute	  i	  ca	  en	  månad,	  inklusive	  en	  veckas	  förlängning.	  En	  påminnelse	  skickades	  ut	  innan	  enkäten	  
stängdes.	  Enkäten	  omfattade	  16	  frågor,	  alla	  med	  möjlighet	  till	  kommentarer.	  

Den	  låga	  svarsfrekvensen	  omintetgör	  varje	  anspråk	  på	  statistisk	  signifikans.	  Studenterna	  förefaller	  
överlag	  vara	  nöjda	  eller	  mycket	  nöjda	  med	  de	  olika	  delarna	  i	  kursen.	  Några	  detaljer	  och	  synpunkter	  
ur	  enkätresultatet	  lyfts	  fram	  nedan.	  



Kursen	  har	  av	  några	  studenter	  uppfattats	  som	  alltför	  ”teoretisk”.	  KA	  tolkar	  detta	  som	  ett	  resultat	  dels	  
av	  att	  kursen	  är	  utformad	  huvudsakligen	  som	  en	  läskurs,	  dels	  av	  kursens	  delvisa	  orientering	  mot	  
forskning	  inom	  B&I,	  och	  att	  paperet	  bland	  annat	  avsågs	  behandla	  begreppsdiskussioner	  på	  tämligen	  
avancerad	  nivå.	  Efter	  kursträffen	  i	  Borås	  i	  början	  av	  kursen	  är	  studenterna	  i	  huvudsak	  hänvisade	  till	  
enskilda	  studier	  på	  distans,	  och	  detta	  kan	  eventuellt	  spela	  in	  i	  resultat	  på	  frågan	  om	  hur	  
undervisningsformerna	  varit	  till	  stöd	  för	  lärandet,	  där	  utfallet	  inte	  får	  anses	  helt	  tillfredsställande.	  

Kursen	  har	  lästs	  parallellt	  med	  annan	  kurs	  i	  programmet,	  och	  det	  är	  oundvikligt	  att	  ett	  par	  
examinationsuppgifter	  i	  slutet	  av	  respektive	  kurs	  konkurrerar	  om	  studenternas	  tid	  och	  
uppmärksamhet.	  Möjligen	  är	  detta	  också	  en	  faktor	  i	  svaren	  på	  frågan	  om	  arbetsbelastning,	  där	  en	  
tendens	  finns	  mot	  att	  studenterna	  upplever	  fördelningen	  sned	  över	  tid..	  

”Uppgiften	  [paperet;	  KA:s	  anm.]	  gav	  en	  mycket	  fria	  tyglar	  -‐	  jag	  tycker	  att	  lite	  tydligare	  anvisningar	  
hade	  varit	  bra.	  Den	  var	  lite	  luddigt	  formulerad,	  man	  visste	  inte	  riktigt	  var	  fokus	  skulle	  ligga.	  På	  
artiklarna	  eller	  på	  den	  egna	  lärandeprocessen?”.	  Även	  KA	  noterar	  att	  delar	  av	  paperets	  instruktioner	  
och	  teman	  bör	  spetsas	  till	  och	  bli	  tydligare,	  genom	  exempel	  och	  förklarande	  text,	  inför	  nästa	  
kursomgång.	  

Ytterligare	  en	  fråga	  som	  lyfts	  fram	  är	  bristen	  på	  undervisning	  för	  de	  studenter	  som	  tidigare	  har	  läst	  
b&i.	  Så	  länge	  denna	  grupp	  är	  liten	  är	  detta	  ett	  besvärligt	  resursproblem	  som	  behöver	  övervägas	  noga	  
inför	  kommande	  kursomgångar.	  	  

Kursansvarigs	  kommentarer	  
En	  av	  de	  ändringar	  som	  genomförts	  efter	  kommentarer	  i	  föregående	  års	  kursvärdering	  var	  att	  införa	  
ett	  särskilt	  inslag	  om	  vetenskapliga	  texter	  och	  vetenskapligt	  skrivande.	  Detta	  har	  varit	  välbehövligt,	  
även	  om	  KA	  fortfarande	  kan	  notera	  en	  osäkerhet	  hos	  några	  studenter	  på	  vad	  som	  kan	  anses	  
acceptabelt	  som	  ”vetenskapliga”	  texter.	  I	  viss	  mån	  är	  ju	  detta	  en	  gråzon,	  och	  ofta	  får	  detta	  bedömas	  
från	  fall	  till	  fall,	  t.ex.	  när	  det	  gäller	  studentuppsatser	  samt	  sådant	  material	  i	  vetenskapliga	  tidskrifter	  
som	  kan	  anses	  redaktionellt	  eller	  av	  debattkaraktär.	  KA	  kan	  till	  nästa	  år	  se	  över	  kursinslagen	  om	  
vetenskapliga	  texter	  och	  se	  om	  exemplen	  kan	  utökas	  eller	  bli	  tydligare.	  

För	  en	  kurs	  som	  i	  avsevärd	  utsträckning	  har	  formen	  av	  individuell	  läskurs	  på	  distans,	  är	  det	  viktigt	  att	  
initiera	  och	  underhålla	  en	  aktiv	  diskussions-‐	  och	  kontaktyta	  för	  studenterna	  i	  PingPong,	  via.	  t.ex.	  
diskussionsforum,	  PIM-‐kontakter	  och	  chatt.	  Detta	  är	  ett	  arbete	  som	  behöver	  stärkas	  inför	  nästa	  
kursomgång,	  vi	  rekommenderar	  nästa	  års	  KA	  att	  i	  tid	  planera	  in	  fler	  gemensamma	  onlineaktiviteter,	  
eventuellt	  i	  seminarieform.	  En	  viktig	  fråga	  är	  hur	  studenterna	  bäst	  motiveras	  till	  att	  delta.	  I	  denna	  
kursomgång	  erbjöds	  ett	  par	  chattillfällen	  som	  stöd	  i	  arbetet	  med	  papret,	  men	  med	  väldigt	  låg	  
uppslutning.	  En	  del	  frågor	  kom	  däremot	  in	  via	  diskussionsforumet.	  

Kursen	  har	  –	  och	  skall	  ha	  -‐	  ett	  tydligt	  inslag	  av	  forskningsorientering	  inom	  B&I	  som	  akademiskt	  ämne,	  
men	  samtidigt	  finns	  risken	  att	  den	  del	  som	  rör	  profession	  och	  bibliotek	  kommer	  i	  skymundan.	  Tre	  
sätt	  att	  stärka	  detta	  kan	  vara	  en	  justerande	  förstärkning	  i	  den	  obligatoriska	  kurslitteraturen,	  en	  
omformulering	  av	  något	  av	  temana	  i	  paperet	  (t.ex.	  orsakade	  temat	  om	  centrala	  ’begrepp’	  onödigt	  
mycket	  besvär	  för	  studenterna	  och	  kan	  ev.	  ersättas	  av	  ett	  mer	  konkret	  tema)	  samt	  ett	  stärkt	  inslag	  
vid	  kursens	  inledning	  och/eller	  kursträffen	  i	  Borås.	  	  Vad	  ytterligare	  gäller	  själva	  paperet,	  kan	  
instruktionerna	  tydligare	  styra	  den	  viktiga	  avslutande	  diskussionssektionen	  mot	  just	  ämnesfrågor	  
samt	  relationen	  bibliotek/B&I,	  några	  studenter	  hade	  svårigheter	  att	  ”runda	  av”	  paperet	  på	  ett	  
meningsfullt	  sätt.	  

På	  försök	  anonymiserades	  paperinlämningen	  i	  denna	  kursomgång.	  Detta	  hade	  en	  del	  negativa	  
effekter,	  framför	  allt	  därför	  att	  studenterna	  tillhörde	  endera	  av	  två	  grupper,	  och	  fler	  än	  en	  student	  
lämnade	  in	  i	  fel	  inlämningsmodul	  och	  bedömdes	  därför	  också	  enligt	  fel	  måttstock.	  Om	  
anonymiseringsförfarandet	  behålls	  till	  nästa	  kursomgång,	  bör	  KA	  nyttja	  möjligheten	  att	  arbeta	  med	  
projektgruppsindelningar	  av	  studenterna	  för	  att	  t.ex.	  kunna	  styra	  dem	  mot	  skilda	  inlämningsmoduler.	  


