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

Sammanfattning av studenters och medverkande lärares synpunkter 

Gällande kursens tre delar (bibliotekssektorn, samhället ur ett biblioteksperspektiv 
samt biblioteksjuridik) 
Samtliga tre delar förefaller vara ändamålsenliga i förhållande till kursmålen – kursen 
beskrivs av studenterna som relevant och välplacerad där den ligger tidigt i 
utbildningsprogrammet. Enligt en studentröst har kommunikationen i PingPong upplevts 
otillräcklig – detta väcker en diskussion bland oss lärare då vi anser att detta rimligtvis är 
en konsekvens av ”de ökade förväntningarnas missnöje”. Frågan handlar egentligen om 
vad som är en rimlig nivå att eftersträva i kontakten lärare-student. Samtidigt ska noteras 
att en betydande majoritet var nöjda med denna kontakt.  
 
Vidare har någon röst hörts om att det kanske var för mycket information i PingPong – 
det kan mycket väl vara så, och detta tar vi som kursansvariga till oss. Vi diskuterar ofta 
och mycket vad som kan vara den rimliga informationsnivån i PingPong – en sådan fråga 
är huruvida belysande exempel ska ges till studenterna eller inte. Detta råder det delade 
meningar om, har vi förstått – en del anser att det är sådant som studenterna själva ska 
räkna ut, andra anser att givna exempel minskar risken för missförstånd samtidigt som det 
är intellektuellt begränsande.     
 
Gällande kurslitteraturlistan: En majoritet av de studenter som har besvarat 
kursenkäten, anser att kursens litteratur var helt eller i huvudsak relevant. Enligt en 
studentröst upplevdes det som svårt att inte all kurslitteratur direkt handlade om bibliotek.   
 
Våra reflektioner: i hur stor utsträckning som kurslitteraturen ska handla renodlat om 
bibliotek är en svår balansgång – vårt syfte är att uppmärksamma 
informationsförsörjande aktörer i samhället samt de delar av samhället i vilka dessa 
aktörer är verksamma.   
 
Gällande kursens arbetsbelastning: förutom att den skriftliga examinationen 
uppfattades som alltför omfattande, tycks arbetsbelastningen ha varit i balans under 
kursen.  
 
Våra reflektioner: som ovan nämnt kommer vi att se över den skriftliga 
inlämningsuppgiften.  



 
Gällande examinationer i kursen: Kursen har examinerats genom tre 
examinationsformer: ett muntligt seminarium, en skriftlig inlämningsuppgift samt en 
salstentamen. Det muntliga seminariet och salstentan upplevdes överlag som positiva 
medan den skriftliga uppgiften inte fick samma positiva kommentarer – detta beror 
sannolikt på att den upplevdes som mycket omfattande. Önskemål har hörts om att 
biblioteksjuridiken ska examineras genom ett seminarium istället för en salstentamen.  

Våra reflektioner: vi avser att se över omfattningen av den skriftliga 
inlämningsuppgiften. Vi kan hålla med studenterna om att uppgiften var något att bita i, 
vi vill dock framföra att många av studenterna gjorde helt lysande insatser i denna 
examination.  
 
Sammanfattning av kursens examinationsresultat vid kursens slut 
Kursen hade 56 registrerade studenter. Vid kursens ordinarie examinationstillfällen hade 
28 studenter fullgjort kursens åtaganden med minst godkänt resultat. Det innebär 
sammanlagt en genomströmning på 50 %. Efter det första omexaminationstillfället, 
höjdes genomströmningen på kursen till 59 %.  

Deltagande i kursutvärdering 

Utvärderingen bygger på en enkät med en svarsfrekvens på 21 %.  

Planerade revideringar 

• Vi kommer att se över den skriftliga inlämningsuppgiften.  
• Viss revidering av kurslitteraturlistan kommer att äga rum då vi har hittat texter 

som ännu bättre motsvarar vårt kursinnehåll.  
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