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Sammanfattning studenters och lärares kursvärdering 
Kursutvärderingen bygger på studenternas svar i kursvärderingsenkät samt medverkande lärares och 

kursansvarigas erfarenheter och bedömningar. 21 av 83 studenter (25%) deltog i kursvärderingen. 

Studenternas kursvärdering 

Överlag uttrycker studenterna att de anser att kursen svarar mot de uppställda kursmålen (på en 

skala från 1-5  valde 20 svarande de tre högsta betygen motsvarande ”medel” till ”mycket hög 

utsträckning”). En student svarar dock i ”låg” utsträckning.  

Vad gäller upplevd relevans för de tre respektive momenten i kursen svarar alltjämt 21 studenter 

”medel” till ”mycket hög” med avseende på momentet bibliotekshistoria (majoriteten av dessa – 11 

stycken – markerar här ”hög utsträckning); 19 av 21 studenter svarar ”medel” till ”mycket hög 

utsträckning” för momentet bibliotekssektorns struktur (majoriteten – 9 stycken - valde här ”hög 

utsträckning”); och 20 av 21 studenter ”medel” till ”mycket hög utsträckning” för momentet 

biblioteksjuridik (majoriteten – 9 stycken – väljer här ”mycket hög utsträckning). 

81 % av de svarande anser att antalet föreläsningar var lagom medan 19 % gärna hade sett ännu fler, 

och 81 % anser att antalet diskussionsseminarier var lagom medan 19 % ansåg att det var för få. 

Kurslitteraturen generellt uppfattas som relevant eller mycket relevant (enstaka avvikelser) och 

uppfattningen om kursens anknytning till forskning hamnar huvudsakligen på ”medel” (40%), ”hög” 

(35%) och ”mycket hög” (5%) nivå. Kursens relevans för framtida professionsutövning upplevs som 

”medel” till ”mycket hög” av samtliga svarande (majoriteten, 45% + 25 %, svarar hög respektive 

mycket hög relevans).  

Arbetsbelastningen verkar övervägande ha upplevts som jämnt fördelad genom kursen men det är 

också anmärkningsvärt att hälften av de svarade (52%) anser sig ha lagt ner mindre än 30 timmar 

(33,3%) respektive 20 (19 %) timmar i veckan på kursen. Studenterna bedömer å andra sidan sitt eget 

engagemang i kursen som högre (samtliga anger som ”medel” till ”mycket högt” varav majoriteten 

(57 %) som ”högt”. Samtliga anser att kursen är ”medel” till ”mycket relevant” i förhållande till 

programmets mål (50 % har här svarat ”hög” och 20 % som ”mycket hög relevans”). 

Av de mer kvalitativa utsagorna i studenternas kursvärdering kan utläsas att kursen upplevs som 

intressant och relevant både innehållsmässigt och i relation till kommande yrkesliv. Strukturen med 

separata delmoment och tentamenstillfällen uppskattas fortsättningsvis. En hel del synpunkter har 

dock framförts främst kring sen rättning av tentor i bibliotekshistoria och bibliotekssektorsanlys. Till 

det sistnämnda momentet önskas även en bättre struktur och att tentamensfrågorna utgår mer från 

litteraturen. Studenterna önskar fler föreläsningar till alla tre delmoment samtidigt som 

diskussionsseminarierna upplevs värdefulla.  



 

Kursansvariga och lärares erfarenheter och bedömningar 

Kursen som helhet bedöms lyckad av kursens lärare och kursansvariga, och studenternas 

kursvärdering och resultat ger ytterligare indikation på detta. De förändringar som gjorts inför den 

aktuella kursomgången i form av diskussionsforum och bättre bevakning av PingPong har fallit väl ut. 

Diskussionsseminarierna i alla tre delmoment bedöms positivt även av lärarna och föreslås 

fortsättningsvis erbjudas. Möjligheten till flera föreläsningar ska ses över.     

 

Sammanfattning examinationsresultat vid kursslut 

Kursen examinerades i tre moment: 

1. Bibliotekshistoria (2,5 hp) 

2. Bibliotekssektorns struktur (2,5 hp) 

3. Biblioteksjuridik (2,5 hp) 

76 studenter var registrerade på kursen vid kursstart. Vid kursens slut förelåg följande 

examinationsresultat: 

  U G VG Totalt 

Bibliotekshistoria, 2,5 hp 9 53 2 64 

Bibliotekssektorns 

struktur, 2,5 hp 13 56 1 70 

Biblioteksjuridik, 2,5 hp 27 39 6 72 

 

Efter ytterligare ett tentamenstillfälle – vid slutet av ht-14 – hade 58 personer (av 76 möjliga) erhållit 

slutbetyg på kursen som helhet (55 G och 3 VG). 

 

Förslag till vidareutveckling av kursen 

Kursansvariga föreslår att kursens form och innehåll behålls, samt att lärarna ser över möjligheten att 

erbjuda flera föreläsningar.  
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