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Åtgärdsplan Bibliotekarieprogrammet distans 120 hp vid Högskolan i 
Borås 

Bakgrund och sammanfattande kommentarer 
Vi (institutionsledning och programansvarig) har utifrån bedömargruppens rapport (Granskning av 
programmet ”Bibliotekarie - distansutbildning 120 hp”, dnr 773-20) identifierat ett antal genomför-
bara åtgärder 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 våren 2016 och avslutades januari 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. Bedömargruppen lyfter två fak-
torer som borde dominera utvecklingsarbetet i programmet, nämligen den låga genomströmningen 
samt upplevd ensamhet i studierna. Dessa båda problem är sedan tidigare kända av institutionen och 
har diskuterats vid ledningsgruppsmöten, programgruppsmöten och även med externa representanter 
i programråd. Vissa åtgärder för att öka genomströmning samt öka interaktion mellan studenter och 
lärare 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 
genomström-
ning 
 
Påbörjas 
VT22, redovi-
sas i rapport 
aug 22 

Prefekt 
Programan-
svarig till-
sammans 
med refe-
rensgrupp 
från pro-
grammet 

Ökad förstå-
else för 
eventuella 
hinder och 
problem som 
studenten 
möter i pro-
grammet 

- Utredningens 
resultat blir fo-
kus för arbete 
med att öka 
genomström-
ning 



Upplevd ensam-
het och brist på 
information 

a, Genomföra 
aktiviteter för 
att öka möjlig-
heter att träf-
fas digitalt 
 
Pågående 
(HT21) med t 
ex öppet 
hus/fo-
rum/kontors-
tid 
 
b, Utreda vilka 
metoder och 
aktiviteter 
som kan ingå 
över tid i pro-
grammet för 
att möta stu-
denternas be-
hov av social 
tillhörighet 
VT22 

Programan-
svarig och 
kursansva-
rig 

Studenter 
med känsla 
av tillhörig-
het 

Kurs- och pro-
gramutvärde-
ringar 

a, Kurs- och 
programutvär-
deringar  
 
HT21 
 
b, juni -22 

Otydlig relation 
mellan teori och 
praktiskt biblio-
teksarbete 

Än mer tydlig-
göra teore-
tiska inslag i 
programmet 
och relatera 
dessa till prak-
tik 
 
Utvecklings-
dag VT22  

Programan-
svarig och 
kursansva-
riga 

Stärka stu-
denterna i 
förståelse av 
relationen 
mellan teori 
och praktik 
och hur de 
kan kommu-
nicera det 
vid t ex an-
ställningsin-
tervju 

I studenternas 
utvärdering av 
programmet 

Nya program-
mets första av-
gångskull, dvs 
VT24 

Examensarbets-
processen samt 
betygskriterier 

a, Tydliggöra 
kriterierna för 
betyg i upp-
satshandbo-
ken.  
b, Undersöka 
möjligheter 
att öka antalet 
studenter som 
skriver i par. 
c, Se över tids-
tilldelning vid 
handledning 

Kursansva-
riga ansva-
rar för a, b 
och d 
Prefekt an-
svarar för c 
 
Utförare a 
och b kur-
sansvariga, 
examinato-
rer samt 
handledar-
grupper 
 

Högre ge-
nomström-
ning samt 
tydligare för-
ståelse för 
student kring 
process och 
genomfö-
rande av exa-
mensarbetet 

Högre genom-
strömning 
Fler uppsatser 
färdiga inom 
kursens tids-
ram 

Nya program-
mets första av-
gångskull, dvs 
VT24 



och examinat-
ion av uppsat-
ser. 
d, Relationen 
mellan kur-
serna i veten-
skapsteori och 
metod och 
uppsatskursen 
stärks samt te-
ori och metod 
lyfts i samtliga 
av program-
mets kurser  
 
 
HT21 

Utförare c 
prefekt till-
sammans 
med led-
ning 

Låg svarsfrekvens 
vid kurs- och pro-
gramvärdering 
(finns ej med i di-
stansprogram-
mets rapport, 
men problem 
med låg svarsfre-
kvens finns även 
i detta program) 

Schemalägg 
kurs- och pro-
gramvärdering 
så momentet 
blir tydligt för 
studenten 
 
HT21 

Programan-
svarig och 
kursansva-
rig 

Ökad svars-
frekvens 

Ökad svarsfre-
kvens 

Löpande 

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

Utvärdering av 
nya program-
met med lä-
rare och stu-
denter 
Tidigast HT22 

Prefekt och 
programan-
svarig 

Analys för 
ökad förstå-
else av den 
nya distribut-
ionsformen  

- VT23 
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