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Kursutvärderingen bygger på studenternas svar i kursvärderingsenkät samt medverkande lärares och 

kursansvarigas erfarenheter och bedömningar.  

Studenternas kursvärdering 

Inledningsvis bör sägas att endast 15 studenter deltog i kursvärderingen, vilket är en beklagligt låg 

siffra. Överlag anger de studenter som deltagit i kursvärderingen 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 80 % ”hög”). Vad gäller upplevd relevans för de tre 

respektive momenten i kursen svarar 14 av 15 studenter ”medel” till ”mycket hög” med avseende på 

momentet bibliotekshistoria (majoriteten av dessa – 10 stycken – markerar här ”hög utsträckning”); 

14 av 15 studenter svarar ”medel” till ”mycket hög utsträckning” även för momentet 

bibliotekssektorns struktur (majoriteten – 9 stycken – valde här ”hög utsträckning”); och samtliga 

studenter ”medel” till ”mycket hög utsträckning” för momentet biblioteksjuridik (majoriteten – 9 

stycken – väljer här ”mycket hög utsträckning). 

80 % av de svarande anser att antalet föreläsningar var lagom medan 20 % gärna hade sett ännu fler, 

och ca 67 % anser att antalet diskussionsseminarier var lagom. Ca 27 % gärna hade sett fler, medan 

ca 6 % menade att det redan är för många. Kurslitteraturen uppfattas generellt som relevant eller 

mycket relevant sånär som på en enskild deltagare uppfattar den som irrelevant. Uppfattningarna 

om kursens anknytning till forskning går isär, med spridning från lägsta till högsta nivå – 73%  

uppfattar dock anknytningen som ”medelhög” till ”hög”. Kursens relevans för professionsutövning 

upplevs som ”medel” till ”mycket hög” av samtliga svarande (53 % + 27 %, svarar ”hög” respektive 

”mycket hög” relevans). Arbetsbelastningen har upplevts som relativt jämnt fördelad genom kursen, 

men 4 av de svarande studenterna 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  60 % ”högt”). Samtliga anser att kursen är ”medel” 

till ”mycket relevant” i förhållande till programmets mål (majoriteten, 60%, har här svarat att 

relevansen är ”hög”). 

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

om endast 15 deltagare har valt att medverka i kursutvecklingen genom den skriftliga utvärderingen. 

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 

vara fler, exempelvis i historie- och struktur-momenten. Förslag på webb-seminarier förekommer 

även. Förslaget framföredes också i fjol. 

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. Kritiken 

framfördes även föregående år, och här finns tydligen fortfarande utrymme för förbättringar.  

Åsikten framförs att träffarna i Borås i högre grad kunde användas för föreläsningar, seminarier och 

kommunikation med lärarna. Förslag finns även på att spela in och tillgängliggöra de föreläsningar 

som ges på plats, så att de studenter som inte kan närvara ändå inte går miste om dem.  

Ovanstående synpunkter kan kopplas till ett generellt önskemål om att studierna i programmet ska 

vara mer flexibla och anpassade till distansstudenternas förutsättningar. 

Tidsbegränsad tentamen i Pingpong uppfattas av vissa studenter som ett uttryck för misstroende – 

som ett sätt att förebygga fusk. En hemtentamen under friare former efterfrågas som alternativ. 

Även salstentamen på plats i Borås får viss kritik, bl.a. för att kunskapskontroll anses ta tid i anspråk 

som kunde använts för diskussion.  

Apropå tentamina har flera synpunkter har inkommit om att tentamenssvaren dröjt. Då studenterna 

själva måste vara punktliga och hålla tiderna för deadlines och tentamina uppfattas dröjsmål från 

lärarhåll som extra irriterande.  

En återkommande synpunkt är att kursen kunde samordnas bättre och effektiviseras med avseende 

på den arbetsinsats som krävs av studenterna. Flera deltagare framför synpunkten att kursen 

omfattar ett stoff och en arbetsbörda som överstiger 7,5 hp på halvfart (20 tim /vecka). Någon 

formulerar det som att ”varje lärare har behandlat sin delkurs som om det vore en 7,5 poängskurs”.   

Kursinformationen uppfattas i vissa fall som luddig. Tydliga instruktioner framstår som särskilt 

väsentliga i en arbetsintensiv kurs som till stora delar baserad på skriftlig kommunikation. 

Kurslitteraturen har i vissa fall bedömts som svårforcerad (Lerner nämns) eller ouppdaterad (Thomas 

nämns). 

Kursansvariga och lärares erfarenheter och bedömningar 

Kursen som helhet bedöms relativt lyckad av kursens lärare och kursansvariga. Kursens struktur 

gjordes om inför förra kurstillfället, och den tycks nu ha ”satt sig”.  

Sammanfattning av resultat efter 2 examinationstillfällen 

Kursen examinerades i tre moment: 

1. Bibliotekshistoria (2,5 hp) 

2. Bibliotekssektorns struktur (2,5 hp) 

3. Biblioteksjuridik (2,5 hp) 

Det totala antalet aktiva studenter i kursen har varit 53. Efter två examinationstillfällen förelåg 

följande resultat: 



  U G VG Totalt 

Bibliotekshistoria, 2,5 hp 3 30 17 50 

Bibliotekssektorns 

struktur, 2,5 hp 4 38 4 46 

Biblioteksjuridik, 2,5 hp 12 34 5 51 

Efter ytterligare ett tentamenstillfälle – vid årsskiftet 2014-2015 – hade 41 personer (av 53) erhållit 

slutbetyg på kursen som helhet (38 G och 3 VG). 

Förslag till vidareutveckling av kursen 

Kursansvariga föreslår att kursens form och innehåll 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 genom en 

tenatamensgenomgång.  

Inspelade föreläsningar uppskattas och kan bli fler.  

Uppdatering av kurslitteraturen sker i det löpande arbetet med kursen.  

Diskussionen om hur att bäst förvalta den tid som avsätts för fysiska träffar i Borås bör hållas levande. 

Inom studentgruppen uttrycks stor uppskattning för de moment som bygger på gruppdynamik, 

diskussion och seminarier på plats i Borås. Att (delar av) tiden i Borås avsätts för enskild examination 

uppfattas av flera studenter som en felprioritering, varför lärargruppen inför nästa kurstillfälle bör 

diskutera planeringen för examinationer och träffar ur ett pedagogiskt perspektiv.  
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