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

kursansvarigas erfarenheter och bedömningar. 34 av 60 studenter (56 %) 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 samtliga svarande de tre högsta betygen motsvarande ”medel” till ”mycket hög 

utsträckning”, varav 70 % ”hög”). Vad gäller upplevd relevans för de tre respektive momenten i 

kursen svarar 32 av 33 studenter ”medel” till ”mycket hög” med avseende på momentet 

bibliotekshistoria (majoriteten av dessa – 18 stycken – markerar här ”hög utsträckning”); 32 av 33 

studenter svarar ”medel” till ”mycket hög utsträckning” för momentet bibliotekssektorns struktur 

(majoriteten – 18 stycken - valde här ”hög utsträckning”); och samtliga studenter ”medel” till 

”mycket hög utsträckning” för momentet biblioteksjuridik (majoriteten – 18 stycken – väljer här ”hög 

utsträckning). 

64 % av de svarande anser att antalet föreläsningar var lagom medan 33 % gärna hade sett ännu fler, 

och 71 % anser att antalet diskussionsseminarier var lagom. 19 % gärna hade sett fler, medan 10% 

menade att det redan är för många. Kurslitteraturen generellt uppfattas som relevant eller mycket 

relevant medan uppfattningen om kursens anknytning till forskning huvudsakligen hamnar på medel 

och strax över medel-nivå. Kursens relevans för framtida professionsutövning upplevs som ”medel” 

till ”mycket hög” av samtliga svarande (majoriteten, 54 6 % + 33 %, svarar ”hög” respektive ”mycket 

hög” relevans). Arbetsbelastningen verkar övervägande ha upplevts som jämnt fördelad genom 

kursen, men ett par studenter har känt sig föranledda att lägga ner mer än 30 arbetstimmar per 

vecka (halvfart beräknas 20 tim/v). Studenterna bedömer sitt eget engagemang i kursen som relativt 

högt (87 % som ”medel” till ”mycket högt”, varav allra flest ”mycket högt”). Samtliga anser att kursen 

är ”medel” till ”mycket relevant” i förhållande till programmets mål (majoriteten, 61 %, har här 

svarat motsvarande ”hög relevans”). 

Av de mer kvalitativa utsagorna i studenternas kursvärdering kan utläsas ett stort engagemang och 

benägenhet att medverka i kursutvecklingen! Bland de synpunkter som framförs märks upplevelsen 

av en lärorik, relevant och uppskattad kurs. Att kursen läses på distans ger särskilda förutsättningar 

och flera framförda synpunkter har med det att göra: 

Förinspelade föreläsningar i Pingpong uppskattas men önskemål framförs om att de gärna kunde 

tillhandahållas i mp3-format. Det finns också önskemål om fler inspelade föreläsningar, exempelvis i 

historie- och struktur-momenten. Förslag på webb-seminarier förekommer även.  

Tidsbegränsad tentamen i Pingpong ledde till osäkerhet och stress för en del studenter.  En student 

påpekar att ”det känns som att det är stresshantering som ska bedömas mer än kursmål”. Även den 



salstentamen som ägde rum i Borås omgärdades av vissa oklarheter ifråga om när man måste vara på 

plats etc. Kursansvariga erinrar dock om att studenterna vid upprepade tillfällen uppmanats att sätta 

sig väl in i tentamensreglerna i god tid inför examinationen. Några studenter påpekar att tiden 

mellan historie-/struktur-tentamen och juridik-tentamen var för kort i relation till arbetsinsatsen. 

Viss kritik framförs ifråga om undervisande lärares upplevt låga närvaro i Pingpong, och flera 

studenter påpekar att de inte alltid, eller alltför sent, får svar på sina frågor i lärplattformen.  

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, struktureringen av momenten och de särskilda tentamenstillfällena har fallit 

relativt väl ut.  

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) 

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

examinationsresultat: 

  U G VG Totalt 

Bibliotekshistoria, 2,5 hp 1 23 21 45 

Bibliotekssektorns 

struktur, 2,5 hp 4 34 6 44 

Biblioteksjuridik, 2,5 hp 7 23 3 33 

Efter ytterligare ett tentamenstillfälle – vid slutet av ht-13 – hade 29 personer (av 60 möjliga) erhållit 

slutbetyg på kursen som helhet (26 G och 3 VG). 

Förslag till vidareutveckling av kursen 
Kursansvariga föreslår att kursens form och innehålls behålls, samt att lärarnas bevakning av 

Pingpong och övriga relevanta informationskanaler med förenade krafter stärks. Vid introduktionen 

till respektive delmoment (både i Pingpong och i samband med föreläsningar) föreslås att ansvariga 

lärare gör klart vilka kommunikationsformer som föredras. Allt för att undvika missförstånd och 

missriktade förväntningar.  

Pingpong-kommunikationen är av särskild betydelse just i en distanskurs, där få alternativa 

informationskanaler står tillbuds. I synnerhet informationen kring tentamina behöver säkras 

ytterligare för att eliminera missförstånd och osäkerhet. Examinationerna i respektive delmoment bör 

fortsättningsvis följas upp i en tenatamensgenomgång. 



Inspelade föreläsningar uppskattas och kan eventuellt bli fler. Uppdatering av kurslitteraturen sker i 

det löpande arbetet med kursen.  
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