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Kursrapport 
 

Kursens namn: 
Bibliotek och användare 1, distans 

Ladokkod: 
31DIA1 

Antal högskolepoäng: 
7.5 

Period (ex P1 2018): 
P3-4 2018 

Inom program alt. fristående kurs: 
Bibliotekarieprogrammet kandidat, distans 
 

Svarsfrekvens i studentvärderingen, med kommentarer 
Svarsfrekvensen på den skriftliga studentvärderingen är 12 av 56 studenter (inklusive 
omregistreringar). 

Analys av: 
Studenternas prestation och resultat på kursen 

23 av 56 studenter som har varit registrerade på kursen (inklusive omregistreringar) har fått VG. 
För att få VG måste studenterna har fått minst G på alla examinationer plus VG på 
examinationen Essä om läsning.  18 studenter har inte avklarat alla examinationer i kursen och 
fått slutbetyg. Det är ett något större antal studenter sett från tidigare kursomgångar. Det är 
momentet Essä om läsning som studenterna inte har fått godkänt betyg i.  

Hur kursens innehåll, undervisning och examination har varit till stöd i studenternas lärande 
 
Kursens undervisning har bestått av föreläsningar och seminarier av både traditionell och mer 
studentaktiv karaktär. Några föreläsningar har varit inspelade och några givits i sal vid den inledande 
träffen. Vid den första träffen deltog också två gästföreläsare, samt en bibliotekarie från 
högskolebiblioteket. Kursen har examinerats genom ett ALC-seminarium, en inlämningsuppgift och 
en muntlig presentation genomförda i par samt en mer omfattande individuell skriftlig 
inlämningsuppgift. Studenterna uppger i utvärderingen att det stämmer helt och stämmer ganska 
bra att de har upplevt att undervisningen och examinationsuppgifterna har bidragit till deras lärande. 
En kommentar i kursutvärderingen anger att ”examinationen Centrala begrepp var väldigt lik den vi 
hade i introduktionskursen, upplägget var likadant och diskussionen blev ungefär densamma”.  

Kursen har tre teman och fyra examinationer vilket är förhållandevis många för en såpass kort kurs. I 
flera kommentarer från utvärderingen framkommer att det är för många delmoment för så få poäng. 
Detta är något som kursansvariga kommer att se över till kommande kursomgång. 
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Tidskriftsklubben kommenteras som en ”mycket bra övning i att bedöma vetenskapliga artiklar”. 

Kurslitteraturen uppfattas som ojämn vad gäller målgrupp, och då framkommer att det är för stort 
fokus på barn- och läslust. Detta är också något som framkommer i de övriga synpunkterna på 
kursen. Å andra sidan kommer också kommentarer som ”äntligen läsning och böcker”. Kursansvariga 
tar med kommentarerna till diskussionerna om kursutvecklingen. 

Ett par kommentarer finns om att det har varit svårt att förstå vad studenterna ska göra i kursen, att 
det har tagit för mycket tid att tyda uppgifter och frågeställningar. Kursansvariga kommer se över 
innehållet i Pingpong och eventuellt strukturera om. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hur kursen har forskningsanknutits 
Kursen innehåller en hög grad av forskningsanknytning då den fungerar som introduktion till BoI-
områdena läsning samt användarstudier. Anknytningen uppnås genom såväl litteratur som 
undervisning, i vilken aktiva forskare inom de berörda områdena deltar. En stor andel av kursens 
studenter som har besvarat enkäten (91%) uppger att det stämmer ganska bra och stämmer helt att 
kursen har knutit an till forskning inom kursens kunskapssområden.  
 

Hur kursen har fungerat i relation till övriga kurser i programmet 
Det är framförallt Bibliotek och användare 2 som studenterna läser under sin fjärde termin. En av 
de kursansvariga är även kursansvarig i Bibliotek och användare 2. Samverkan sker även andra 
kurser inom programmet. 
 
 
 
 
 
 
Hur kursens resurser har använts och upplevts 
 
Resurserna i kursen upplevs som att det är tillräckligt. Flera lärare är involverade framförallt i 
momenten Tidskriftsklubben. Gästföreläsare har tagit in för att studenterna ska få en tydligare 
professionsanknytning. 
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Sammanfattning och övriga kommentarer 
Studenternas kommentarer och synpunkter kommer vi att ta med i planeringen av kursen 
framöver, bland annat vad gäller att släppa essäfrågorna tidigare med mera. 
Kursansvariga kommer revidera kurslitteraturlistan samt se över examinationerna omvärldsanalys 
och tidskriftsklubb. 
 
Distansstudenterna läser inte kursen Bibliotekens redskap och arbetsmetoder 1 såsom 
studenterna som läser på campus gör, vilket är särskilt tydligt i diskussionerna vid examinationen 
seminarium om centrala begrepp då teman som referenssamtal, bemötande mm framkommer i 
studenternas diskussioner som något de saknar i utbildningen. 

Eventuella förslag till förändringar 
-Ändra betygsskalan för examinationen omvärldsanalys till UG istället för UVG.  
-Släppa essäfrågorna tidigare 
-Uppdatera kurslitteraturen 

 

Kursansvarig:  
Amanda Glimstedt och Malin Utter 
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