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Kursansvariga/examinatorer 
Adjunkt Margareta Lundberg Rodin och adjunkt Arja Mäntykangas 
 
Medverkande lärare: adjunkt Katarina Michnik och adjunkt Jonas Söderholm (med en 
inspelad föreläsning på grund av sjukdom). 
 
Kursen är en kärnkurs i Masterprogrammet i biblioteks- och informationsvetenskap på distans 
och går på 50 %. Kursen hade 29 registrerade studenter. 2017-03-31 hade 20 studenter slutfört 
kursen med ett slutbetyg. 9 av studenterna saknar dags dato ett slutbetyg men har möjlighet att 
slutföra kursen vid omtentamenstillfällen. Av de 20 studenterna med slutbetyg fick 5 betyget 
Väl godkänd (d.v.s. 25 %). 
 
Kursvärderingsblanketten besvarades av 5 studenter (14 %). Det mest framträdande i svaren 
var den sammantagna arbetsbelastningens ojämnhet. Denna synpunkt har åtgärdats och 
schemaläggningen ändrats så att träffen i Borås inträffar senare efter kursens start än i denna 
kurs. Avsikten är att ge mera tid för att förbereda uppgifterna inför sammankomsten vilket gör 
sammankomsterna mera meningsfulla. Ett utvecklingsarbete pågår för att även tydligare 
införa perspektivet hållbar utveckling i kursen. Önskemål om mindre diskussionsgrupper har 
också utryckts i utvärderingen. Synpunkter kvarstår angående ännu tydligare instruktioner för 
det avslutande självständiga arbetet: ”Problemet som jag hade med den avslutande 
examinationsuppgiften var att instruktionerna var så öppna. Det hade behövt skrivas ut 
tydligare var ni vill att man ska undersöka. Alternativt skriva i uppgiften att det i princip är 
helt öppet att lägga upp som man vill (men även skriva ut "kraven på innehållet", om det finns 
sådana).” Synpunkten beaktas vid kommande kurs.  
 
För kursen 
Margareta Lundberg Rodin och Arja Mäntykangas 
 
 
Utvärderingens resultat 
 
Nedan presenteras utvärderingens resultat i procent och siffror. 
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1. I vilken utsträckning tycker du att du har uppnått kursens mål 

Alternativ Mycket liten 
utsträckning 

Ganska liten 
utsträckning 

Ganska stor 
utsträckning 

Mycket stor 
utsträckning 

Fördelning 0% 0% 80% 20% 
Antal 0 0 4 1 

2. Har undervisningen och diskussionerna under träffen i Borås varit till hjälp för ditt lärande? 

Alternativ I ingen/mycket 
utsräckning 

I tillräcklig 
utsräckning 

Jag var inte 
närvarande 

Fördelning 20% 100% 0% 
Antal 1 5 0 
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3. I vilken utsträckning har kurslitteraturen varit till hjälp för ditt lärande? 
Kurslitteraturen till denna kurs var följande: 

Alternativ Mycket liten 
utsträckning 

Ganska liten 
utsträckning 

Ganska stor 
utsträckning 

Mycket stor 
utsträckning 

Fördelning 0% 0% 100% 0% 
Antal 0 0 5 0 

 

5 av 34 har svarat (14%) 
Max antal val: 1 

 

4. Ungefär hur många timmar per vecka har du i genomsnitt lagt ner på arbete med 
kursen 

Alternativ Upp till 10 
timmar/vecka 

Mellan 11 och 20 
timmar/vecka 

Mellan 21 och 30 
timmar/vecka 

Mer än 30 
timmar/vecka 

Fördelning 0% 60% 40% 0% 
Antal 0 3 2 0 

 

5 av 34 har svarat (14%) 
Max antal val: 1 

 

5. I vilken utsträckning har arbetsbelastningen varit jämnt fördelad över de 10 veckor 
som kursen pågår? 

Alternativ Mycket liten 
utsträckning 

Ganska liten 
utsträckning 

Ganska stor 
utsträckning 

Mycket stor 
utsträckning 

Fördelning 20% 40% 40% 0% 
Antal 1 2 2 0 

 

5 av 34 har svarat (14%) 
Max antal val: 1 
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6. Kursens examination har bestått av en insändningsuppgift och deltagande i träffens olika 
moment. Därtill har du tillämpat kursens lärdomar på ett studieobjekt och demonsterat 
detta i en skriftlig större uppgift. Tyckte du att examinationsuppgifterna var relevanta? 

Alternativ Mycket liten 
utsträckning 

Ganska liten 
utsträckning 

Ganska stor 
utsträckning 

Mycket stor 
utsträckning 

Fördelning 0% 0% 40% 60% 
Antal 0 0 2 3 

 

5 av 34 har svarat (14%) 
Max antal val: 1 

 

7. I vilken utsträckning upplever du att kursen har knutit an till relevant forskning 
och professionsfälten? 

 

Alternativ Mycket liten 
utsträckning 

Ganska liten 
utsträckning 

Ganska stor 
utsträckning 

Mycket stor 
utsträckning 

Fördelning 0% 20% 80% 0% 
Antal 0 1 4 0 

 

5 av 34 har svarat (14%) 
Max antal val: 1 

 

8. Under kursen har vi använt oss av lärplattformen PingPong för information och 
kommunikation. I vilken utsträckning har informationen på plattformen varit 
tillfredsställande? 

Alternativ Mycket liten 
utsträckning 

Ganska liten 
utsträckning 

Ganska stor 
utsträckning 

Mycket stor 
utsträckning 

Fördelning 0% 40% 20% 40% 
Antal 0 2 1 2 

 

5 av 34 har svarat (14%) 
Max antal val: 1 
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9. I vilken utsträckning upplever du att kommunikationen mellan lärare och deltagare varit 
tillfredsställande? 

Alternativ Mycket liten 
utsträckning 

Ganska liten 
utsträckning 

Ganska stor 
utsträckning 

Mycket stor 
utsträckning 

Fördelning 0% 0% 40% 60% 
Antal 0 0 2 3 

 

2 av 34 har svarat (5%) 

SLUT 
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