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Kursrapport 
 

Kursens namn: 
Bibliotekens redskap och arbetsmetoder 1 

Ladokkod: 
31BRA1, C3FRA1 

Antal högskolepoäng: 
7.5 

Period (ex P1 2018): 
P3 2018 

Inom program alt. fristående kurs: 
Bib.kand. 
 

Svarsfrekvens i studentvärderingen, med kommentarer 
Svarsfrekvensen på den skriftliga studentvärderingen är 11 av 53 studenter (inklusive 
omregistreringar och inklusive internationella studenter som hör till C3FRA1. De har varit 
registrerade i samma Pingpong aktivitet). 

Analys av: 
Studenternas prestation och resultat på kursen 

10 av 48 studenter som har varit registrerade på kursen 31BRA1 (inklusive omregistreringar) har 
fått VG. För att få VG måste studenterna har fått minst G på alla examinationer plus VG på 
examinationen Skriftlig inlämningsuppgift: Biblioteksrummet och medieplanering.  18 studenter 
har inte avklarat alla examinationer i kursen och fått slutbetyg. Det är liknande resultat som från 
tidigare kursomgångar. 

5 av 5 studenter på C3FRA1 har fått betyget A på kursen. 

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. Ett antal 
gästföreläsare har deltagit. Kursen har examinerats genom ett seminarium, en workshop, en 
muntlig presentation och en skriftlig inlämningsuppgift. Studenterna i hög grad upplevt att 
undervisningen och examinationsuppgifterna har bidragit till deras lärande. En kommentar i 
kursutvärderingen anger att ”speciellt den deltagande observationen var relevant. Den gav otroligt mycket”. 
En student kommenterar att det var lärorika examinationer.  
 
En student upplever att den skriftliga inlämningsuppgiften var för svårtolkad. Hen önskar att den 
skrivs fram tydligare för att kunna vara ett stöd för lärandet. En annan student lyfter fram att det 
är bra att uppgiften inte har för strikta ramar då den ger utrymme för kreativitet. Till nästa 
kursomgång finns anledning att överväga att skriva fram uppgiften tydligare för att öka stödet i 
studenternas lärande. 
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Kursen har fem teman och fyra examinationer vilket är förhållandevis många för en såpass kort 
kurs. Detta är dock inte något som studenterna har kommenterat vare sig i den skriftliga 
kursvärderingen eller muntligt till kursansvariga. En kommentar om kursen lyder ”kursen gav bra 
inblick i kommande arbetsliv och både eget studiebesök och gemensamt studiebesök uppskattades.” 

De kommentarer som har kommit in muntligt om kursen gör gällande att kursen upplevs ha ett 
”lagom” tempo som gör att studenterna hinner med uppgifterna väl. Kursen upplevs av en 
majoritet som intressant, lärorik och rolig.  

Kurslitteraturen har generellt sett varit uppskattas och 82% av de som har besvarat enkäten har 
skattat den som ett ganska eller mycket stort stöd för deras lärande. Det finns en komentar om 
kurslitteraturen i medieplanering om att den inte har varit till stöd för studentens lärande.  

Kursomgången har getts på engelska, precis som förra året då fem internationella studenter har 
deltagit i kursen. Det har inte kommit några skriftliga kommentarer om detta. De muntliga 
kommentarer som har kommit har handlat om att studenterna tycker att det i och för sig hämmar 
dem en del i de muntliga examinationerna att prata engelska, men att det har gett dem mycket att 
få höra om biblioteksväsendet i andra länder. Det har också kommit in positiva kommentarer om 
att studenterna har fått träna sig på att tala engelska. 
 
Professionsanknytning 
Kursen har en hög grad av professionsanknytning. Detta genom examinationen deltagande 
observation, gästföreläsningar och studiebesök. Detta uppskattas av studenterna som i 
kursvärderingen särskilt lyfter fram den starka professionsanknytningen. Detta kommer 
kursansvariga att arbeta vidare med i kommande kursomgångar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hur kursen har forskningsanknutits 
Kursen innehåller en mindre grad av forskningsanknytning. Kursansvariga har under flera 
kursomgångar arbetat för att öka forskningsanknytningen och i denna kursomgång tydligare 
kopplat samman kursens teman med kursen Bibliotek och användare 1 och INSU-forskningen. 
Anknytningen uppnås genom såväl litteratur som undervisning. Detta underlättas av att en av 
kursansvariga också är kursansvarig för Bibliotek och användare 1. I kursvärderingen 
framkommer att studenterna ser kursen som en mer praktisk kurs med goda kontakter med 
professionen genom studiebesök och gästföreläsare.  
 
 
Hur kursen har fungerat i relation till övriga kurser i programmet 
Kursen har en tät kontakt med framför allt Bibliotek och användare 1 som studenterna läser på 
våren samma år, samt Bibliotekens redskap och arbetsmetoder 2 som studenterna läser under sitt 
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tredje år. En av de kursansvariga är även kursansvarig i Bibliotek och användare 1 samt att båda 
kursansvariga är delaktiga i Bibliotekens redskap och arbetsmetoder 2. Samverkan sker även med 
andra kurser inom programmet. 
 
 
 
 
 
 
Hur kursens resurser har använts och upplevts 
 
Resurserna i kursen upplevs som att det är tillräckligt. Det är få lärare involverade i kursen för att 
få ett helhetsgrepp. Gästföreläsare har tagit in för att studenterna ska få en tydligare 
professionsanknytning. Studiebesök har också genomförts. 
 

Sammanfattning och övriga kommentarer 
Kursansvariga ska arbeta för att det ska bli en tydligare skriftlig inlämningsuppgift. Studenternas 
kommentarer och synpunkter kommer vi att ta med i planeringen av kursen framöver, bland 
annat vad gäller att släppa essäfrågorna tidigare med mera. 

Eventuella förslag till förändringar 
 

 

Kursansvarig:  
Malin Utter och Sirpa Bark 
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