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Detta dokument beskriver utfallet av “BIS1 distans” under höstterminen 2016. 
Rapporten följer BHS standardiserade mall för kursutvärderingsrapport.  

Sammanfattning av studenters och medverkande lärares synpunkter 

Gällande kursens tre moment (bibliotekshistoria, bibliotekssektorns struktur och 
biblioteksjuridik) 
Kursen har upplevts välbalanserad – momenten upplevs komplettera varandra på ett bra 
sätt.  

Våra reflektioner: även om kursens tre moment har fått positiv feedback, hoppas vi att 
den planerade förändringen, bestående i att bibliotekshistoriamomentet kommer att flyttas 
till Introduktionskursen, kommer att stärka kursen, genom att lämna utrymme för 
fördjupning.   
 
Vid kursträffen, fick studenterna möjlighet att lyssna till en presentation av 
Strategigruppen för Nationell biblioteksutveckling. Vid detta tillfälle ställde studenterna 
många och bra frågor till KB:s representanter. Gästföreläsare med betydelse för svensk 
biblioteksutveckling är ett inslag som vi gärna ser mer av inom BIS-kursens ramar.   

Gällande kurslitteraturlistan: Lerner, som är huvudbok för bibliotekshistoria, uppfattas 
som svårsmält. Det kan ha med ämnets karaktär att göra. Önskemål har hörts om att 
koppla en särskild föreläsning till Lerners bok. Text skriven på danska har vidare 
upplevts som svår.  
 
Våra reflektioner: eftersom hela Lernermomentet ska arbetas om och placeras i en annan 
kurs (Introduktionskursen), betraktar vi dessa studentkommentarer som stärkande 
kommentar till den planerade förändringen.  
 
Gällande kursens arbetsbelastning: studentröster har hörts om att kursens arbetsformer 
har varit balanserade och varierade på ett bra sätt. Detta har underlättat för lärande – 
studenterna berättar att de har lärt sig. En formfråga, kombinerad med ett 
examinationsärende, är att endast ha nätbaserade examinationer eftersom det handlar om 
en distansutbildning.   
 
Våra reflektioner: vår tanke är att utveckla detta än mer. Diskussionen om huruvida 
samtliga examinationer ska vara nätbaserade på en distansutbildning är inte ny, men i 
nuläget saknar vi tekniska lösningar för hur sådana examinationer ska kunna utföras 



rättssäkert. I samband med kursträffen i september 2016 fick kursens upplägg många 
positiva kommentarer i realtid från studenterna. 
 
Gällande examinationer i kursen: Både ris och ros beträffande tentafrågorna – en del 
uppskattar tentamensfrågornas öppna karaktär. En viss upplevd tidsbrist har rapporterats 
med anledning av den kombinerade tentan bibliotekshistoria/bibliotekssektorns struktur. 

Våra reflektioner: vi känner att det finns goda skäl till de förändringar som planeras på 
kursen, innebärandes att momentet bibliotekshistoria kommer att flyttas helt till 
Introduktionskursen samt att examinationsformerna i kursen kommer att förändras.  
 
Sammanfattning av kursens examinationsresultat vid kursens slut 
Kursen hade 34 registrerade studenter. Vid kursens ordinarie examinationstillfällen hade 
22 studenter fullgjort kursens åtaganden med minst godkänt resultat. Det innebär 
sammanlagt en genomströmning på 65 %.  

Deltagande i kursutvärdering 

Utvärderingen bygger på en enkät med fem svaranden. Studenterna delade dock frikostigt 
med sig av sina synpunkter i samband med kursträffen i september 2016.   

Planerade revideringar 

• Vi har en större revidering av kursen i pipeline, den består i att momentet 
bibliotekshistoria ska flyttas från BIS1-kursen till Introduktionskursen. Samtidigt 
kommer allt stoff som handlar om bibliotekssektorns struktur att behandlas i 
BIS1-kursen. I samband med detta har vi planer på att förändra 
examinationsformerna – istället för en tentamen i PingPong på momentet 
bibliotekssektorns struktur, kommer vi att bygga ut workshopmomentet som har 
tillämpats under den här kursomgången. Momentflytten med tillhörande 
fördjupning av de delar som blir kvar innebär också att kurslitteraturlistan 
kommer att förändras.  
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