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Kursrapport 
 

Kursens namn: 
Bibliotek i samhället 1 distans 

Ladokkod: 
31DBI1 HT18-1 

Antal högskolepoäng: 
7,5 

Period: 
P1-2 HT2018 (180903-181106) 

Inom program alt. fristående kurs: 
NGBID18v 
 

Svarsfrekvens i studentvärderingen, med kommentarer 
12 studenter av 63 registrerade har svarat. Under kursens gång har vi kursansvariga tagit emot 
spontana kommentarer om kursen och dess innehåll och utformning av studenterna, vilket vi 
sätter ett stort värde på. Kursens upplägg inrymmer möjligheter till samtal, t.ex. i anslutning till 
seminarier och övningar.  

Analys av: 
Studenternas prestation och resultat på kursen 

63 studenter var registrerade på kursen. 23 studenter genomgått kursen med minst godkänt 
resultat. Genomströmningen är låg, 37 %, vi vet inte vad detta kan bero på. Kursen examineras 
genom tre uppgifter: en salstentamen, en skriftlig inlämningsuppgift och ett seminarium. Den 
skriftliga inlämningsuppgiften dominerar när det handlar om vilken uppgift som inte har 
effektuerats av studenterna.  

Hur kursens innehåll, undervisning och examination har varit till stöd i studenternas lärande 
Kursen består av två moment: Bibliotekssektorn och Samhället ur ett biblioteksperspektiv. Det 
senare momentet omfattar även biblioteksjuridik. Först och främst har studenter erbjudits 
inspelade föreläsningar respektive poddliknande presentationer. Dessa har mottagits blandat av 
studenterna: några studenter har uppskattat detta mycket och återkommit flera gånger till samma 
inspelning, andra har beskrivit inspelningarna som alltför anekdotiska. Detta har vi räknat med. 
Vi spelar in föreläsningar/poddar med jämna mellanrum och vill pröva olika format och upplägg 
av innehåll. De föreläsningar som gavs på biblioteksjuridikdelen har fått mycket god kritik – de 
flesta föreläsningarna hölls av en extern jurist.  
 
I kursen har det ingått två träffar. Under den första erbjöds studenterna ett blandat schema 
bestående av följande aktiviteter: workshop där studenterna fick arbeta med den nationella 
biblioteksstrategin, eftersom den är särskilt aktuell i dessa dagar, statistikövningar i datasalarna, 
presentationer med relevans för statistiktillämpning och en inbjuden extern föreläsare som gav 
exempel på praktisk användning av statistik för folkbiblioteksutveckling. Denna träff mottogs 
mycket positivt av studenterna. Vid den andra träffen genomfördes salstentan och denna träff var 
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mindre populär vilket kan ha att göra med examinationsformen som sådan.  
 
Kurslitteraturen har också fått både ris och ros. Den beskrivs som intressant men också spretig – 
önskemål finns om att föreläsningarna i en större utsträckning ska bygga på kurslitteraturen 
medan vi snarare har tänkt oss att kurslitteraturen ligger som grund för de biblioteksrelaterade 
tillämpningar som vi avser redogöra för i föreläsningarna/poddarna.       

Hur kursen har forskningsanknutits 
Vi har haft ett särskilt inslag i kursen bestående i att berätta om vårt senaste forskningsuppdrag, 
vilket så turligt har stor relevans för kursen ”Bibliotek i samhället 1”. Vår senaste studie bygger på 
SOM-data där vi prövar samband mellan användning av bibliotek och olika former av 
internetanvändning. Vi ville visa för studenterna samspelet mellan en aktuell studie och kursen.   

Hur kursen har fungerat i relation till övriga kurser i programmet 
Kursen ges som kandidatprogrammets andra kurs. Den ger en kontext till biblioteksverksamheter 
i samhället och avser också att lägga grund för ”Bibliotek i samhället 2”, men den kopplingen kan 
utvecklas.   
 
 
 
 
 
 
Hur kursens resurser har använts och upplevts 
Vi ser vårt samarbete som en viktig resurs för denna kurs – vi har ett etablerat samarbete både 
vad gäller forskning och undervisning, vilket är resurseffektivt.  
 
Området som kursen täcker är omfattande och vi skulle vilja få plats med mer än vad nu är 
möjligt inom kursens ram. Vår ambition att spela in nya föreläsningar inför varje kursomgång 
kunde inte till fullo uppfyllas denna gång utan vissa föreläsningar fick återanvändas.  
 
Kursen är beroende av tillgång till datasalar och stora föreläsningssalar – eftersom detta är en 
distanskurs med bestämda träffar/datum, går det inte att flexa med schemaläggningen. Detta 
uppfattar vi som en begränsning.   
 
 

Sammanfattning och övriga kommentarer 
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Inga kommentarer.  

Eventuella förslag till förändringar 
Kommande förändringar: 

• Inför denna kursomgång har den skriftliga inlämningsuppgiften reducerats, men 
studenter uppfattar fortfarande att den är alltför omfattande. Vår uppfattning är att detta 
kan bero på att studenter har glömt vad de har läst på samhällskunskapen på gymnasiet. 
Vi avser inte göra någon förändring i denna examination inför nästa kursomgång.  

• Vi diskuterar vem vi vill bjuda in som gästföreläsare.     

 

Kursansvarig:  
 
Catarina Eriksson & Katarina Michnik 
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