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Bakgrund och sammanfattande kommentarer 
Vi (institutionsledning och programansvarig) har utifrån bedömargruppens rapport (Granskning av 
programmet ”Bibliotekarie - kandidat 180 hp”, dnr 772-20) identifierat ett antal genomförbara åtgär-
der som svar på den kritik och de rekommendationer som givits i rapporten. 

Vi vill understryka att det underlag som utvärderingen har utgått ifrån utgörs av utbildningarnas inne-
håll, genomförande och struktur som det gestaltats för den studentgrupp som påbörjade utbildning-
arna hösten 2017 och avslutades våren 2020. Sedan dess har redan innan utvärderingen genomfördes 
betydande förändringar gjorts i fråga om såväl innehåll som genomförande och struktur av program-
met. Flera av de förändringar som genomförts i det nya programmet svarar, utifrån vår uppfattning, 
väl mot de rekommendationer som givits av bedömargruppen.  

Utvärderingens bedömning är att utbildningen håller en mycket hög kvalitetsnivå med ämnesmässig 
bredd och kompetens. De granskade uppsatserna visar också detta, även om det finns en del brister, 
vilket vi återkommer med förslag på åtgärder i denna åtgärdsplan. Bedömargruppen lyfter två faktorer 
som borde dominera utvecklingsarbetet i programmet, nämligen den låga genomströmningen samt 
det försämrade söktrycket. Dessa båda problem är sedan tidigare kända av institutionen och har disku-
terats vid ledningsgruppsmöten, programgruppsmöten och även med externa representanter i pro-
gramråd. Vissa åtgärder för att öka söktryck och genomströmning har redan initierats, vilket också 
framkommer i åtgärdsplanen.  

Programmens lärargrupp har fått åtgärdsplanen tillsammans med utvärderingsrapporterna och erbju-
dits möjlighet att diskutera innehållet tillsammans med programansvarig och proprefekt. Utvärde-
ringsrapporten innehåller identifierade problem och förslag på förbättringar. Dessa har analyserats 
och i tabellen nedan konkretiserats med åtgärder.  

Problem Åtgärder och 
tidsplan 

Ansvarig och  
utförare 

Förväntade 
effekter  

Indikatorer Uppföljning 

Låg genom-
strömning  

Genomföra 
en utredning 
om orsaker 
till låg ge-
nomström-
ning 
 

Prefekt 
Programansvarig 
tillsammans med 
referensgrupp 
från programmet 

Ökad förstå-
else för 
eventuella 
hinder och 
problem 
som studen-
ten möter i 
programmet 

- Utredning-
ens resultat 
blir fokus för 
arbete med 
att öka ge-
nomström-
ning 



Påbörjas 
VT22, redovi-
sas i rapport 
aug 22 

Lågt söktryck  Åtgärder för 
att mark-
nadsföra 
campuspro-
grammet. 
Analysera 
möjlighet-
erna att 
minska anta-
let platser på 
programmet 
 
Påbörjas 
HT21 

Prefekt Kommu-
nikationsavdel-
ning 

Ökat sök-
tryck 

Fler sökande 
HT22 

Analys av 
sökstatistik 
HT22 

Akademiska 
kompetensen 
och uppföljning 
av denna är 
otydligt genom 
programmet 

Arbeta prak-
tiskt med 
akademiskt 
skrivande re-
dan i intro-
duktionskur-
sen. Därefter 
öka svårig-
hetsgrad i 
uppgifter för 
att säker-
ställa pro-
gression och 
att studenten 
är väl förbe-
redd inför av-
slutande exa-
mensarbete. 
Tidsplan: re-
dan påbörjat 
i nya pro-
grammet.  
Följs upp 
kontinuerligt 

Programansvarig 
ansvarar för hel-
heten och kur-
sansvariga för 
moment och 
uppgifter i kur-
serna 

Ökad förstå-
else för be-
tydelsen av 
akademisk 
kompetens i 
studier och 
kommande 
yrkesliv 

Inlämnings-
uppgifter 
och kandi-
datuppsat-
sen 

Analys av in-
lämnings-
uppgifter 
och exa-
mensar-
beten VT23 
 
Not. Ef-
tersom sökt-
rycket är lågt 
kommer alla 
studenter 
som sökt in 
på utbild-
ningen. Om 
söktrycket 
ökar kan det 
också inne-
bära att stu-
denterna 
som går pro-
grammet är 
bättre rus-
tade.  

Otydlig relation 
mellan teori och 
praktiskt biblio-
teksarbete 

Än mer tyd-
liggöra teore-
tiska inslag i 
programmet 
och relatera 
dessa till 
praktik 
 

Programansvarig 
och kursansva-
riga 

Stärka stu-
denterna i 
förståelse av 
relationen 
mellan teori 
och praktik 
och hur de 
kan kommu-
nicera det 

I studenter-
nas utvärde-
ring av pro-
grammet 

Nya pro-
grammets 
första av-
gångskull, 
dvs VT23 



Utvecklings-
dag VT22  

vid t ex an-
ställningsin-
tervju 

Examensarbets-
processen samt 
betygskriterier 

a, Tydliggöra 
kriterierna 
för betyg i 
uppsatshand-
boken.  
b, Undersöka 
möjligheter 
att öka anta-
let studenter 
som skriver i 
par. 
c, Se över 
tidstilldelning 
vid handled-
ning och ex-
amination av 
uppsatser. 
d, Relationen 
mellan kur-
serna i veten-
skapsteori 
och metod 
och uppsats-
kursen stärks 
samt teori 
och metod 
lyfts i samt-
liga av pro-
grammets 
kurser  
 
HT21 

Kursansvariga 
ansvarar för a, b 
och d 
Prefekt ansvarar 
för c 
 
Utförare a och b 
kursansvariga, 
examinatorer 
samt handledar-
grupper 
 
Utförare c pre-
fekt tillsammans 
med ledning 

Högre ge-
nomström-
ning samt 
tydligare för-
ståelse för 
student 
kring process 
och genom-
förande av 
examensar-
betet 

Högre ge-
nomström-
ning 
Fler uppsat-
ser färdiga 
inom kur-
sens tidsram 

Nya pro-
grammets 
första av-
gångskull, 
dvs VT23 

Låg svarsfre-
kvens vid kurs- 
och programvär-
dering 

Schemalägg 
kurs- och 
programvär-
dering så mo-
mentet blir 
tydligt för 
studenten 
 
HT21 

Programansvarig 
och kursansvarig 

Ökad svars-
frekvens 

Ökad svars-
frekvens 

Löpande 

Rekommendat-
ion från bedö-
margruppen att 
följa upp nya for-
matet på pro-
grammet 

Utvärdering 
av nya pro-
grammet 
med lärare 
och studen-
ter 

Prefekt och pro-
gramansvarig 

Analys för 
ökad förstå-
else av den 
nya distri-
butionsfor-
men  

- VT23 



Tidigast VT22 
(maj) 
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