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Kursen
Kursansvariga har varit Malin Utter och Amanda Glimstedt. Ytterligare 6 av sektionens 
lärare har medverkat som föreläsare och examinatorer. Från Studentservice bidrog 
Johanna Persson med en föreläsning om muntlig presentation. Övriga gästföreläsare var 
Erika Aurell och Peter Stöök från Axiell Sverige och Maria Lundquist från 
Biblioteksutveckling Blekinge/Kronoberg. 

Kursen behandlade följande teman: 
• Referenssamtal och bemötande

• Marknadsföring

• Bibliotekskataloger och digitala tjänster

Undervisningsformerna har varit föreläsningar, workshop, seminarium, observationer 
och studiebesök.

Examinationer och resultat
Examinerande moment bestod av en workshop, två seminarier, en inlämningsuppgift 
samt genomförandet av en muntlig presentation. 54 studenter var registrerade på 
kursen höstterminen -15. Ca 50 studenter har varit aktiva genom hela kursen.  Av dem 
har 11 fått VG som slutbetyg på kursen. Vissa har endast varit omregistrerade för att de 
har haft eftersläpande moment.

Utvärdering
Vid sista undervisningstillfället och genom enkät i Pingpong har synpunkter samlats in. 
Den elektroniska utvärderingen besvarades av 35 personer, alltså 64 % av deltagarna. Det är 
en hög svarsfrekvens när det gäller webbaserade undersökningar. Denna rapport baseras på 
resultatet av enkäten samt muntliga synpunkter som har inkommit. Dessutom har 
synpunkter inhämtats från de lärare som arbetade i kursen. 

Sammanställning av enkät
Här följer en sammanställning av den elektroniska utvärderingen och med kommentarer till 
de eventuella åtgärder som kan göras för att ytterligare stärka kursen. Frågorna ansluter till 
begreppen professionell relevans, pedagogisk, strukturell och vetenskaplig kvalitet. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----

I vilken utsträckning tycker du att du har uppnått kursens mål?
Sammantaget anser 94.1%, 32 personer av de 34 svarande att de uppnått kursens mål i 
ganska eller mycket stor utsträckning. 3 personer tycker sig ha gjort det i liten eller mycket 
liten utsträckning. 

I vilken utsträckning anser du att undervisningsformerna varit till hjälp för ditt 
lärande och hjälpt dig uppnå kursens lärandemål?
De flesta tycker att de varierade undervisningsformerna i kursen(workshop, semiarier, 
föreläsningar, observationer, inlämningsuppgift) varit till mycket (47.1 %) eller ganska stor 
hjälp (38.2) för det egna lärandet. 

Ex på kommentarer: ”varit roligt med en så pass praktisk kurs”, ”workshops och gå ut till 
biblioteken var nyttiga övningar. Seminarierna var bra”, ”seminarierna har varit en stor 
del av lärandet. Workshop och föreläsningar inte så stor del”.  En person efterlyser fler 
föreläsningar om marknadsföring. En student efterlyser fler praktiska övningar, fler rollspel 
än workshopen.

En negativ kommentar finns: ”hela upplägget med kursen har varit diffust. Slutuppgiften 
har varit svårförstådd, hade behövt tydligare instruktioner”

Kommentar från kursansvariga:
Vad gäller instruktionerna till uppdraget kommer de att ses över eftersom vi märkt vad som 
kunnat uppfattas som otydligt. Vi har också fått muntliga kommentarer om det. 

I vilken utsträckning har kurslitteraturen varit till hjälp för ditt lärandet?
42.4% tycker att den varit till ganska stor eller mycket stor (42.4,3%) hjälp. 
I stort sett endast positiva kommentarer om kurslitteraturen ”mycket relevant litteratur”, 
”för en gång skull var kurslitteraturen relevant rakt igenom och man förstod varför man 
läste den. Logiskt liksom”, ”bra kurslitteratur skönt med mycket på svenska”. En person 
skriver att ”Kwanya och Nestas artiklar har känts mindre relevanta”. 

I vilken utsträckning har arbetsbelastningen varit jämnt fördelad över de veckor som 
kursen pågick?
79.4% tycker att den har varit jämnt fördelad i mycket stor och ganska stor utsträckning. 
Flera kommentarer dock om att det var högt tempo i början och lugnare på slutet. Ex. på 
kommentarer ”Väldigt högt tempo i början som jag inte var beredd på. Kanske en varning i 
slutet av förra terminen hade varit på plats?”.

Kommentar från kursansvariga: Vid kursintroduktionen påpekade vi att det blir högt tempo 
redan från början. Något vi får vara tydligare med nästa gång.

Har du besökt gästföreläsningarna och har de bidragit till ditt lärande och din 
förståelse för kursens tema? Till denna kurs hade fyra gästföreläsare, inklusive Johanna 
Persson från Studentcentrum bjudits in. 34 personer av dem som svarat har besökt en eller 
fler av gästföreläsningarna, En person har ej deltagit vid någon.
De allra flesta är överlag positiva även om det finns olika synpunkter på olika gäster. 
Omdömen som ”de gav djupare förståelse av vissa saker”, ”få det att hänga ihop logiskt, 
och veta hur man ska göra, varför det är viktigt”, ”föreläsningarna berörde många 
praktiska frågor vad som är givande för framtida arbete”. Särskilt föreläsningen om 
muntlig presentationsteknik uppskattas, så också i de muntliga kommentarer som samlats 
in.  Att representanter från ett privat företag föreläste har uppfattats som både negativt och 
positivt. Marknadsföringsföreläsningen har fått tre negativa kommentarer, bl.a. ”hon 
pratade mer om hur de hade gjort, medan jag trodde att det skulle vara mer inspiration till 
hur man kan marknadsföra sig, med olika tips”.

Kommentarer från kursansvariga: Många positiva kommentarer om Johanna Perssons 
föreläsning, som också märktes vid de muntliga presentationerna. Till nästa gång kursen ges 
får vi fundera ytterligare kring vilka gästföreläsare vi bjuder in.

I vilken utsträckning tycker du att examinationsformerna har stämt med kursens 
mål?
De flesta, 94.1%, svarande tycker att examinationsformerna stämt överens med kursens 
mål, 52.9% tycker så i mycket stor utsträckning. Ex. på kommentarer ”det var extra bra att 
vi fick öva bemötande eftersom det i princip är omöjligt att läsa sig till”. Även en 
kommentar om att instruktionerna var otydliga.

I vilken utsträckning upplever du att kursen har knutit an till forskning inom kursens 
ämnesområden?
85 % tycker att kursen knutit an till forskning inom området i ganska eller mycket stor 
utsträckning. Lämnad kommentar handlar om att studenterna själva fått söka.  
Kommentar:
Delar av kursliteraturen bygger har tydlig forskningsanknytning, till inlämningsuppgiften 
krävdes litteratursökning av vetenskapligt material och omvärldsbevakning. De studenter 
som har sökt litteratur alltför knapphändigt för denna uppgift har fått göra kompletteringar. 

I vilken utsträckning upplever du att kursen har knutit an till det professionella fält 
utbildningen förbereder för? 
91% av deltagarna tycker att så är fallet i ganska eller mycket hög grad. Man uppskattar 
kursen som mycket relevant, vilket också syns i kommentarer till denna fråga. ”mycket mer 
än i någon av de andra kurserna”, ” framförallt referenssamtalet, men också 
verklighetsnära där marknadsföring och digitala tjänster är aktuellt”, ” seminarierna har 
varit extra bra då jag verkligen varit tvungen att läsa för att kunna delta och bli rättvist 
bedömd”.  Två negativa kommentarer framkom ”kursen hade kunnat förberett oss mer om 
slutuppgiften varit mer genomtänkt”, ”kunde knutit an betydligt mycket mer och otroligt 
mycket bättre”

Har du fler synpunkter på hur vi kan förbättra kursen?
Flera studenter efterfrågar tydligare instruktioner för inlämningsuppgiften. Fördelningen av 
tid kommenteras också som att det var mycket arbete i början och lugnare på slutet. Ex. på 
andra kommentarer om kursen ”mer om marknadsföring”, för få föreläsningar”, 
”föreläsningarna var relevanta”, ”en rolig och givande kurs”.

Borås i november 2015
Amanda Glimstedt och Malin Utter
Kursansvariga



Den elektroniska utvärderingen besvarades av 35 personer, alltså 64 % av deltagarna. Det är 
en hög svarsfrekvens när det gäller webbaserade undersökningar. Denna rapport baseras på 
resultatet av enkäten samt muntliga synpunkter som har inkommit. Dessutom har 
synpunkter inhämtats från de lärare som arbetade i kursen. 

Sammanställning av enkät
Här följer en sammanställning av den elektroniska utvärderingen och med kommentarer till 
de eventuella åtgärder som kan göras för att ytterligare stärka kursen. Frågorna ansluter till 
begreppen professionell relevans, pedagogisk, strukturell och vetenskaplig kvalitet. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----

I vilken utsträckning tycker du att du har uppnått kursens mål?
Sammantaget anser 94.1%, 32 personer av de 34 svarande att de uppnått kursens mål i 
ganska eller mycket stor utsträckning. 3 personer tycker sig ha gjort det i liten eller mycket 
liten utsträckning. 

I vilken utsträckning anser du att undervisningsformerna varit till hjälp för ditt 
lärande och hjälpt dig uppnå kursens lärandemål?
De flesta tycker att de varierade undervisningsformerna i kursen(workshop, semiarier, 
föreläsningar, observationer, inlämningsuppgift) varit till mycket (47.1 %) eller ganska stor 
hjälp (38.2) för det egna lärandet. 

Ex på kommentarer: ”varit roligt med en så pass praktisk kurs”, ”workshops och gå ut till 
biblioteken var nyttiga övningar. Seminarierna var bra”, ”seminarierna har varit en stor 
del av lärandet. Workshop och föreläsningar inte så stor del”.  En person efterlyser fler 
föreläsningar om marknadsföring. En student efterlyser fler praktiska övningar, fler rollspel 
än workshopen.

En negativ kommentar finns: ”hela upplägget med kursen har varit diffust. Slutuppgiften 
har varit svårförstådd, hade behövt tydligare instruktioner”

Kommentar från kursansvariga:
Vad gäller instruktionerna till uppdraget kommer de att ses över eftersom vi märkt vad som 
kunnat uppfattas som otydligt. Vi har också fått muntliga kommentarer om det. 

I vilken utsträckning har kurslitteraturen varit till hjälp för ditt lärandet?
42.4% tycker att den varit till ganska stor eller mycket stor (42.4,3%) hjälp. 
I stort sett endast positiva kommentarer om kurslitteraturen ”mycket relevant litteratur”, 
”för en gång skull var kurslitteraturen relevant rakt igenom och man förstod varför man 
läste den. Logiskt liksom”, ”bra kurslitteratur skönt med mycket på svenska”. En person 
skriver att ”Kwanya och Nestas artiklar har känts mindre relevanta”. 

I vilken utsträckning har arbetsbelastningen varit jämnt fördelad över de veckor som 
kursen pågick?
79.4% tycker att den har varit jämnt fördelad i mycket stor och ganska stor utsträckning. 
Flera kommentarer dock om att det var högt tempo i början och lugnare på slutet. Ex. på 
kommentarer ”Väldigt högt tempo i början som jag inte var beredd på. Kanske en varning i 
slutet av förra terminen hade varit på plats?”.

Kommentar från kursansvariga: Vid kursintroduktionen påpekade vi att det blir högt tempo 
redan från början. Något vi får vara tydligare med nästa gång.

Har du besökt gästföreläsningarna och har de bidragit till ditt lärande och din 
förståelse för kursens tema? Till denna kurs hade fyra gästföreläsare, inklusive Johanna 
Persson från Studentcentrum bjudits in. 34 personer av dem som svarat har besökt en eller 
fler av gästföreläsningarna, En person har ej deltagit vid någon.
De allra flesta är överlag positiva även om det finns olika synpunkter på olika gäster. 
Omdömen som ”de gav djupare förståelse av vissa saker”, ”få det att hänga ihop logiskt, 
och veta hur man ska göra, varför det är viktigt”, ”föreläsningarna berörde många 
praktiska frågor vad som är givande för framtida arbete”. Särskilt föreläsningen om 
muntlig presentationsteknik uppskattas, så också i de muntliga kommentarer som samlats 
in.  Att representanter från ett privat företag föreläste har uppfattats som både negativt och 
positivt. Marknadsföringsföreläsningen har fått tre negativa kommentarer, bl.a. ”hon 
pratade mer om hur de hade gjort, medan jag trodde att det skulle vara mer inspiration till 
hur man kan marknadsföra sig, med olika tips”.

Kommentarer från kursansvariga: Många positiva kommentarer om Johanna Perssons 
föreläsning, som också märktes vid de muntliga presentationerna. Till nästa gång kursen ges 
får vi fundera ytterligare kring vilka gästföreläsare vi bjuder in.

I vilken utsträckning tycker du att examinationsformerna har stämt med kursens 
mål?
De flesta, 94.1%, svarande tycker att examinationsformerna stämt överens med kursens 
mål, 52.9% tycker så i mycket stor utsträckning. Ex. på kommentarer ”det var extra bra att 
vi fick öva bemötande eftersom det i princip är omöjligt att läsa sig till”. Även en 
kommentar om att instruktionerna var otydliga.

I vilken utsträckning upplever du att kursen har knutit an till forskning inom kursens 
ämnesområden?
85 % tycker att kursen knutit an till forskning inom området i ganska eller mycket stor 
utsträckning. Lämnad kommentar handlar om att studenterna själva fått söka.  
Kommentar:
Delar av kursliteraturen bygger har tydlig forskningsanknytning, till inlämningsuppgiften 
krävdes litteratursökning av vetenskapligt material och omvärldsbevakning. De studenter 
som har sökt litteratur alltför knapphändigt för denna uppgift har fått göra kompletteringar. 

I vilken utsträckning upplever du att kursen har knutit an till det professionella fält 
utbildningen förbereder för? 
91% av deltagarna tycker att så är fallet i ganska eller mycket hög grad. Man uppskattar 
kursen som mycket relevant, vilket också syns i kommentarer till denna fråga. ”mycket mer 
än i någon av de andra kurserna”, ” framförallt referenssamtalet, men också 
verklighetsnära där marknadsföring och digitala tjänster är aktuellt”, ” seminarierna har 
varit extra bra då jag verkligen varit tvungen att läsa för att kunna delta och bli rättvist 
bedömd”.  Två negativa kommentarer framkom ”kursen hade kunnat förberett oss mer om 
slutuppgiften varit mer genomtänkt”, ”kunde knutit an betydligt mycket mer och otroligt 
mycket bättre”

Har du fler synpunkter på hur vi kan förbättra kursen?
Flera studenter efterfrågar tydligare instruktioner för inlämningsuppgiften. Fördelningen av 
tid kommenteras också som att det var mycket arbete i början och lugnare på slutet. Ex. på 
andra kommentarer om kursen ”mer om marknadsföring”, för få föreläsningar”, 
”föreläsningarna var relevanta”, ”en rolig och givande kurs”.

Borås i november 2015
Amanda Glimstedt och Malin Utter
Kursansvariga



Den elektroniska utvärderingen besvarades av 35 personer, alltså 64 % av deltagarna. Det är 
en hög svarsfrekvens när det gäller webbaserade undersökningar. Denna rapport baseras på 
resultatet av enkäten samt muntliga synpunkter som har inkommit. Dessutom har 
synpunkter inhämtats från de lärare som arbetade i kursen. 

Sammanställning av enkät
Här följer en sammanställning av den elektroniska utvärderingen och med kommentarer till 
de eventuella åtgärder som kan göras för att ytterligare stärka kursen. Frågorna ansluter till 
begreppen professionell relevans, pedagogisk, strukturell och vetenskaplig kvalitet. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----

I vilken utsträckning tycker du att du har uppnått kursens mål?
Sammantaget anser 94.1%, 32 personer av de 34 svarande att de uppnått kursens mål i 
ganska eller mycket stor utsträckning. 3 personer tycker sig ha gjort det i liten eller mycket 
liten utsträckning. 

I vilken utsträckning anser du att undervisningsformerna varit till hjälp för ditt 
lärande och hjälpt dig uppnå kursens lärandemål?
De flesta tycker att de varierade undervisningsformerna i kursen(workshop, semiarier, 
föreläsningar, observationer, inlämningsuppgift) varit till mycket (47.1 %) eller ganska stor 
hjälp (38.2) för det egna lärandet. 

Ex på kommentarer: ”varit roligt med en så pass praktisk kurs”, ”workshops och gå ut till 
biblioteken var nyttiga övningar. Seminarierna var bra”, ”seminarierna har varit en stor 
del av lärandet. Workshop och föreläsningar inte så stor del”.  En person efterlyser fler 
föreläsningar om marknadsföring. En student efterlyser fler praktiska övningar, fler rollspel 
än workshopen.

En negativ kommentar finns: ”hela upplägget med kursen har varit diffust. Slutuppgiften 
har varit svårförstådd, hade behövt tydligare instruktioner”

Kommentar från kursansvariga:
Vad gäller instruktionerna till uppdraget kommer de att ses över eftersom vi märkt vad som 
kunnat uppfattas som otydligt. Vi har också fått muntliga kommentarer om det. 

I vilken utsträckning har kurslitteraturen varit till hjälp för ditt lärandet?
42.4% tycker att den varit till ganska stor eller mycket stor (42.4,3%) hjälp. 
I stort sett endast positiva kommentarer om kurslitteraturen ”mycket relevant litteratur”, 
”för en gång skull var kurslitteraturen relevant rakt igenom och man förstod varför man 
läste den. Logiskt liksom”, ”bra kurslitteratur skönt med mycket på svenska”. En person 
skriver att ”Kwanya och Nestas artiklar har känts mindre relevanta”. 

I vilken utsträckning har arbetsbelastningen varit jämnt fördelad över de veckor som 
kursen pågick?
79.4% tycker att den har varit jämnt fördelad i mycket stor och ganska stor utsträckning. 
Flera kommentarer dock om att det var högt tempo i början och lugnare på slutet. Ex. på 
kommentarer ”Väldigt högt tempo i början som jag inte var beredd på. Kanske en varning i 
slutet av förra terminen hade varit på plats?”.

Kommentar från kursansvariga: Vid kursintroduktionen påpekade vi att det blir högt tempo 
redan från början. Något vi får vara tydligare med nästa gång.

Har du besökt gästföreläsningarna och har de bidragit till ditt lärande och din 
förståelse för kursens tema? Till denna kurs hade fyra gästföreläsare, inklusive Johanna 
Persson från Studentcentrum bjudits in. 34 personer av dem som svarat har besökt en eller 
fler av gästföreläsningarna, En person har ej deltagit vid någon.
De allra flesta är överlag positiva även om det finns olika synpunkter på olika gäster. 
Omdömen som ”de gav djupare förståelse av vissa saker”, ”få det att hänga ihop logiskt, 
och veta hur man ska göra, varför det är viktigt”, ”föreläsningarna berörde många 
praktiska frågor vad som är givande för framtida arbete”. Särskilt föreläsningen om 
muntlig presentationsteknik uppskattas, så också i de muntliga kommentarer som samlats 
in.  Att representanter från ett privat företag föreläste har uppfattats som både negativt och 
positivt. Marknadsföringsföreläsningen har fått tre negativa kommentarer, bl.a. ”hon 
pratade mer om hur de hade gjort, medan jag trodde att det skulle vara mer inspiration till 
hur man kan marknadsföra sig, med olika tips”.

Kommentarer från kursansvariga: Många positiva kommentarer om Johanna Perssons 
föreläsning, som också märktes vid de muntliga presentationerna. Till nästa gång kursen ges 
får vi fundera ytterligare kring vilka gästföreläsare vi bjuder in.

I vilken utsträckning tycker du att examinationsformerna har stämt med kursens 
mål?
De flesta, 94.1%, svarande tycker att examinationsformerna stämt överens med kursens 
mål, 52.9% tycker så i mycket stor utsträckning. Ex. på kommentarer ”det var extra bra att 
vi fick öva bemötande eftersom det i princip är omöjligt att läsa sig till”. Även en 
kommentar om att instruktionerna var otydliga.

I vilken utsträckning upplever du att kursen har knutit an till forskning inom kursens 
ämnesområden?
85 % tycker att kursen knutit an till forskning inom området i ganska eller mycket stor 
utsträckning. Lämnad kommentar handlar om att studenterna själva fått söka.  
Kommentar:
Delar av kursliteraturen bygger har tydlig forskningsanknytning, till inlämningsuppgiften 
krävdes litteratursökning av vetenskapligt material och omvärldsbevakning. De studenter 
som har sökt litteratur alltför knapphändigt för denna uppgift har fått göra kompletteringar. 

I vilken utsträckning upplever du att kursen har knutit an till det professionella fält 
utbildningen förbereder för? 
91% av deltagarna tycker att så är fallet i ganska eller mycket hög grad. Man uppskattar 
kursen som mycket relevant, vilket också syns i kommentarer till denna fråga. ”mycket mer 
än i någon av de andra kurserna”, ” framförallt referenssamtalet, men också 
verklighetsnära där marknadsföring och digitala tjänster är aktuellt”, ” seminarierna har 
varit extra bra då jag verkligen varit tvungen att läsa för att kunna delta och bli rättvist 
bedömd”.  Två negativa kommentarer framkom ”kursen hade kunnat förberett oss mer om 
slutuppgiften varit mer genomtänkt”, ”kunde knutit an betydligt mycket mer och otroligt 
mycket bättre”

Har du fler synpunkter på hur vi kan förbättra kursen?
Flera studenter efterfrågar tydligare instruktioner för inlämningsuppgiften. Fördelningen av 
tid kommenteras också som att det var mycket arbete i början och lugnare på slutet. Ex. på 
andra kommentarer om kursen ”mer om marknadsföring”, för få föreläsningar”, 
”föreläsningarna var relevanta”, ”en rolig och givande kurs”.

Borås i november 2015
Amanda Glimstedt och Malin Utter
Kursansvariga


