
KURSLITTERATUR

Hur jobbar vi på biblioteket?

Hanna Hallnäs
Lena Holmberg



VARFÖR KÖPER VI IN KURSLITTERATUR?
 Eget uppdrag
 Förvärvspolicy
 Användarstyrt

förvärv 6,7 mkr

5,8 mkr

6,6 mkr

Mediabudget

2012
2013
2014



INKÖP KURSLITTERATUR

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

2012 2013 2014*

E-böcker
Tryckta

*t.o.m. sept. 2014



UTLÅNINGSSTATISTIK

 Ca 2500 titlar och ca 7300 exemplar
 Senaste tre åren ca 17000 utlån per år

Utlån 2014 t.o.m. september

Institution Antal utlån
Bibliotekshögskolan 1569
Externa studenter 1173
Handels och IT 1686
Ingenjörshögskolan 1311
Pedagogen 5465
Textilhögskolan 1865
Vårdhögskolan 2705



BIBLIOTEKETS ORGANISATION

 Funktion Media
 Förvärv
 Kurslitteratur

 Fem bibliotekarier som köper in
 Köper in ämnesvis åt akademierna 
 Alla köper kurslitteratur inom sitt ämne



BIBLIOTEKETS RUTINER

 Litteraturlistor kommer in till biblioteket, oftast 
alldeles försent

 Hela listorna måste gås igenom
 Vi köper ett ref-ex och ett utlåningsexemplar
 Om boken finns som e-bok köper vi en e-bok och 

ett tryckt ref-ex. 
 Lika för alla kurser, oavsett studentantal
 Vi köper in enligt Högskolans bokavtal



KURSINFO

 Idag använder vi på biblioteket inte Kursinfo alls
 Det bästa vore om vi kunde vara oberoende av lärarna 

och akademierna
 Lösning – vi hämtar listor från Kursinfo själva

 Funktionen Litteraturlista
 Den pedagogiska aspekten
 Librisfunktionen
 Formuläret

Våra förslag och resonemang utgår från Kursinfos testversion, 
kanske är förbättringar redan på gång?



DEN PEDAGOGISKA ASPEKTEN

Hur det ser ut i kursinfo:
Hur långt är ett äppelskal?(1. uppl.),Persson, Annika(2008),Liber

Korrekta referenser i Libris:
Via Harvard
Persson, Annika & Wiklund, Lena (2008). Hur långt är ett 
äppelskal?: tematiskt arbete i förskoleklass. 1. uppl. Stockholm: 
Liber

Via APA
Persson, A. & Wiklund, L. (2008). Hur långt är ett äppelskal?: 
tematiskt arbete i förskoleklass. (1. uppl.) Stockholm: Liber.



LIBRISFUNKTIONEN
Plus
 Slipper dubbelarbete vid import
 Referenserna blir korrekta
 Kvalitetssäkrade poster

Minus
 Sökfunktionen fungerar inte som den ska
 Systemet instabilt? Tappar ofta kontakten

Viktigt
 Titelfältet måste vara kvar
 OR emellan är inte bra, blir som fritext - luddigt



FORMULÄRET

 Obligatoriska fält i ”Skapa ny publikation”?
förenklar för administratörerna.

 Formuläret stödjer inte alla publikationstyper
exempelvis kapitel ur bok.



AVSLUTNINGSVIS

 Om Libris-kopplingen fungerar är den ett bra 
stöd

 Använd gärna bibliotekens kunniga personal vad 
gäller referenser

 Lösning på ”vårt” problem: plocka ut rapporter ur 
Kursinfo på kursplaner där litteratur tagits bort 
eller lagts till.

Kan litteraturlistefunktionen hjälpa oss med detta?

Vi är gärna delaktiga i den fortsatta processen!


