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Kursens namn: 31DBI2 V16-1 Bibliotek i samhället 2, distans, 7,5 hp. 
 
Termin och år: vårterminen 2016. 
 
Program: Kursen gavs inom ramen för Bibliotekarieprogrammet, DV14. Studentkull: 
NGBID14v 
 
Kursansvarigas namn: Anders Frenander och Katarina Michnik. 
 
Genomströmning: 36 studenter påbörjade denna kurs – vid kursens slut var 20 studenter 
godkända på kursens båda examinerande moment. Åtta studenter avslutade kursen utan att ha 
blivit godkända på något av kursens examinerande moment.  
 
Kursens utvärdering baseras på en skriftlig enkät vilken publicerades i kursens PingPong-modul, 
23 % av kursens studenter besvarade denna enkät. Nedan presenteras de svar som har inkommit:  
 
 
Sammanfattning av studenternas syn på… 
…kursen som idé: 
I kursutvärderingen fick studenterna frågan om huruvida kursen som helhet hade förändrat, 
vidgat och/eller fördjupat studenternas förståelse av bibliotekets samhälleliga och politiska 
villkor. De inkomna svaren visar på att studenterna upplever att kursen har givit studenterna en 
större insikt i och förståelse för bibliotek och dessas relation till bibliotekens historiska, 
samhälleliga och politiska sammanhang. 
 
Enligt kursens mål ska studenterna efter genomgången kurs kunna:  
 
med avseende på kunskap och förståelse 

 beskriva och analysera bibliotekets samhälleliga villkor. 
 beskriva och analysera bibliotekets politiska och demokratiska roll i ett hållbart samhälle. 

med avseende på färdigheter och förmågor 
 identifiera och analysera aktuella samhällspolitiska frågor rörande bibliotek. 

 
med avseende på värdering och förhållningssätt 

 söka, värdera, tillägna sig och presentera aktuell forskning om bibliotekets samhälleliga 
och politiska villkor. 

 
Studenterna har tillfrågats om i vilken utsträckning som de anser att kursen har uppfyllt sina 
angivna mål. Frågan har besvarats med hjälp av en skala 1-5 där 1 innebär en låg grad av uppfyllt 
mål och 5 innebär en hög grad av uppfyllt mål. De inkomna svaren fördelas enligt följande:  
 

 Alternativ 1, 2 och 3: 0 % 
 Alternativ 4: 62,5 % (5 studenter) 
 Alternativ 5: 37,5 % (3 studenter) 

 



I kursutvärderingen frågades studenterna också om hur relevant de upplever att kursen Bibliotek i 
samhället 2, distans är i förhållande till målet för bibliotekarieprogrammet som helhet: ”Efter 
genomgånget program ska studenten ha tillägnat sig grundläggande kunskaper och färdigheter för 
professionell verksamhet inom bibliotekssektorns olika delar. Detta innebär att studenten ska 
kunna omsätta en bred överblick över centrala biblioteks- och informationsvetenskapliga 
begrepp, principer, verktyg och metoder i självständig professionsutövning.” Studenternas svar 
gällande detta fördelas enligt följande:  
 

 Låg relevans: 0 % 
 Ganska låg relevans: 0 % 
 Medel: 0 % 
 Ganska hög relevans: 25 % (2 studenter) 
 Hög relevans: 75 % (6 studenter) 

 
…kursens format: 
Kursen består av delar. I den första delen, som examineras genom ett seminarium, ligger fokus på 
Websters bok Theories of Informaton Society. När studenterna tillfrågades om hur de upplevde denna 
första kursdels relevans, fördelas studenternas svar enligt följande:  
 

 Låg relevans: 0 % 
 Ganska låg relevans: 0 % 
 Medel: 12,5 % (1 student) 
 Ganska hög relevans: 50 % (4 studenter) 
 Hög relevans: 37,5% (3 studenter) 

 
Detta kan jämföras med motsvarande fråga gällande kursens andra del. När studenterna 
tillfrågades om hur relevant de upplevde denna andra del, fördelades deras svar enligt följande:  
 

 Låg relevans: 0 % 
 Ganska låg relevans: 0 % 
 Medel: 0 % 
 Ganska hög relevans: 50 % (4 studenter) 
 Hög relevans: 50 % (4 studenter) 

 
I det inkomna utvärderingsmaterialet finns inget som kan förklara varför den andra kursdelen 
upplevdes som något mer relevant.  
 
I den första kursdelen tog kursens andra del avstamp – därför frågades studenterna om i vilken 
utsträckning som de upplevde Websters bok Theories of Informaton Society som relevant för kursens 
andra del. Samtliga svarande studenter beskrev denna bok som antingen medelrelevant (50 %, 4 
studenter) eller som ganska relevant (50 %, 4 studenter). En studentmotivering här är att Webster 
gav upphov till funderingar som medförde att det var lättare att påbörja arbetet med kursens 
hemtentamen, den examination genom vilken kursens andra del examinerades.  
 
…kursens undervisning: 
Kursen genomfördes helt på distans, innebärandes att kursen inte innehöll några träffar på plats i 
Borås. Under kursens gång har 6 inspelade föreläsningar erbjudits. Antalet inspelade föreläsningar 
upplevdes av 87,5 % av de svarande studenterna (7 stycken) som lagom många, medan en 
student upplevde antalet inspelade föreläsningar som för många. 



 
Föreläsningarnas innehåll har fått positiv respons – enligt de kommentarer som har inkommit, 
upplevde studenterna att föreläsningarna var till god hjälp, särskilt nämns här de föreläsningar 
som handlade om Webster. Kontakten med kursansvariga har också beskrivits i enbart positiva 
ordalag – kursansvariga har beskrivits som aktiva och engagerade. 
 
I kursutvärderingen har studenterna uttalat sig både positivt och negativt om att kursen 
genomfördes helt på distans: positivt då distansupplägget underlättade studenternas vardag, 
negativt då samtal med medstudenter är svårare att uppnå om en kurs genomförs helt på distans, 
vilket i sin tur påverkar förståelsen och inlärningen negativt. Under kursens gång uppmuntrades 
studenterna till att föra diskussioner i de diskussionsforum som stod till studenternas förfogande i 
PingPong – dessa diskussionsforum användes dock sparsamt och en av studenterna skrev i 
kursutvärderingen att när man ska dela med sig av undringar skriftligt i ett diskussionsforum, 
kräver detta att dessa undringar är mer genomtänkt formulerade jämfört med om de skulle 
framföras muntligt. Detta är i sig mer tidskrävande och kräver också att man själv som student är 
mer påläst, innan man känner att man kan dela med sig av sina undringar.  
 
I särskilda diskussionsforum har studenterna haft möjlighet att under en dag ställa frågor till 
föreläsningsansvariga lärare. Detta upplevdes som ett bra initiativ av studenterna: 75 % av de 
svarande studenterna (sex studenter) angav att de upplevde detta erbjudande vara av hög eller 
ganska hög relevans. Samtidigt upplevdes detta erbjudande som för kort – kommentarer har 
inkommit om att dessa forum borde vara öppna under mer än en dag.  
 
Vår kommentar: Inför kommande kursomgång kommer vi att se över hur vi kan öka 
studentinteragerande aktiviteter i PingPong samt om de diskussionsforum i vilka 
föreläsningsansvariga lärare deltar kan vara öppna under mer än en dag.  
 
…kursens examination: 
Kursen examinerades genom ett seminarium i Adobe Connect (examination av kursdel 1) samt 
en skriftlig hemtentamen (examination av kursdel 2).  
 
Seminariet upplevdes överlag vara relevant. Seminariets innehåll beskrevs med positiva ordalag 
och upplevdes ha givit upphov till nya tankar och infallsvinklar hos studenterna. Vad gäller 
seminariets format, har kritik riktats mot de tekniska problem som stundtals uppstod i Adobe 
Connect under seminariets gång samt mot att några av seminariedeltagare inte höll den angivna 
seminarietiden utan talade längre än vad som hade angivits i instruktionerna för seminariet. 
 
Samtliga svarande studenter upplevde vidare hemtentamens svårighetsgrad som lagom. I en 
kommentar angav en student att studenten gärna hade velat ha fler ord till sitt förfogande vid 
utformningen av uppgiften.  
 
Vår kommentar: Tyvärr är tekniska problem återkommande vid seminarier som hålls i Adobe 
Connect. Vi försöker att minimera förekomsten av dessa genom att erbjuda studenterna att i 
förväg testa ljud och bild.  
 
…kursens kurslitteratur: 
Websters Theories of Informaton Society upplevdes som intressant men svår, den upplevda 
svårighetsgraden bidrogs av att boken är skriven på engelska. Dessutom framkom det i 
studenternas kommentar att det var svårt att hinna med att läsa samtliga angivna kapitel i denna 
bok. Trots detta valde samtliga studenter alternativet “Lagom” när de besvarade frågan “Vad 
tycker du om kurslitteraturens svårighetsgrad?” (totalt sju studenter besvarade frågan).  



 
Kurslitteraturen upplevdes som relevant i förhållande till kursmålen: 37,5 % av studenterna (tre 
studenter) upplevde kurslitteraturen vara av hög relevans medan 62,5 % av studenterna (fem 
studenter) upplevde kurslitteraturen vara av ganska hög relevans. Överlag beskrevs 
kurslitteraturen som intressant men för omfattande – i de inkomna kommentarerna har tagits 
upp att studenterna inte har hunnit reflektera över all kurslitteratur. Önskemål har lämnats från 
studenternas sida om att få läsa färre sidor, som då kan läsas med ett större fokus.  
 
Kurslitteraturutbudet upplevdes vidare som homogent gällande genus, etnicitet och geografi 
(genom en centrering kring Europa och USA). I övrigt beskrevs kurslitteraturen som bra. 
Frenander, A. & Lindberg, J. (Red.). (2012). Styra eller stödja?: svensk folkbibliotekspolitik under hundra 
år. Borås: Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap/Bibliotekshögskolan, Högskolan i 
Borås. samt Hansson, J. (2012). Folkets bibliotek?: texter i urval 1994-2012. Lund: BTJ förlag. 
nämndes i kursutvärderingen som särskilt uppskattad och relevant.  
 
Vår kommentar: Inför kommande kursomgång kommer vi att se över kurslitteraturlistan för att se 
om den kan reduceras. Skulle t.ex. något/några kapitel i Websters Theories of Informaton Society 
kunnas tas bort från den nuvarande kurslitteraturlistan? Ett annat alternativ kan vara att 
studenterna ska fördjupa sig i det/de kapitel som studenterna får sig tilldelat inför det 
examinerande seminariet på kursdel 1 och endast läser de resterande kapitlen översiktligt. 
 
…sitt eget deltagande i kursen: 
Fyra studenter (57,1 % av de studenter som har svarat på kursutvärderingen) har angivit att de 
bedömer sitt engagemang i kursen som högt. Övriga svaranden har bedömt sitt engagemang som 
ganska högt (två studenter, 28,6 % av de svarande studenterna) respektive medel (en student, 
14,3 % av de svarande studenterna). Detta kan jämföras med att 57,1 % av de svarande 
studenterna (fyra studenter) har angivit att de har lagt mellan 20 och 30 timmar på sina studier, 
medan 42,9 % av de svarande studenterna (tre studenter) har angivit att de har lagt mellan 10 och 
20 timmar. Tilläggas bör att kursen ges på halvfart. Angivna anledningar till varför studenter inte 
har engagerat sig i kursen i en större utsträckning är brist på tid och brist på upplevt behov av att 
diskutera kursens innehåll med sina medstudenter.  
 
Arbetstempot har överlag beskrivits som högt, och arbetsbelastningen som jämn. I enstaka 
kommentarer har framkommit att arbetsbelastningen upplevdes som ojämn, vilket troligtvis 
beror på hur den enskilda studenten har planerat sitt arbete, något som också en av studenterna 
kommer in på i sitt svar.  
 
Vidare upplevde samtliga svarande studenter att de fick utrymme och stimulans till eget tänkande 
– att kursens andra del examinerandes genom en skriftlig hemtentamen och inte genom en 
(sals/pingpong)tentamen, beskrevs som positivt då en hemtentamen har upplevts kunna skapa 
fler möjligheter till egen fördjupad reflektion. 
 
Avslutningsvis kan sägas att kursen har beskrivits som givande, till stor del då den har vidgat 
studenternas förståelse för bibliotekens relation till bibliotekens rådande sammanhang. Samtidigt 
upplevs detta vara en krävande kurs med högt arbetstempo och (för) omfattande kurslitteratur. 


