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Kursrapport 
 

Kursens namn: 
Bibliotek och användare 1 

Ladokkod: 
31BIA1 

Antal högskolepoäng: 
7.5 

Period (ex P1 2018): 
P1 2018 

Inom program alt. fristående kurs: 
 
 

Svarsfrekvens i studentvärderingen, med kommentarer 
Svarsfrekvensen på den skriftliga studentvärderingen är 15 av 61 studenter (inklusive 
omregistreringar). 

Analys av: 
Studenternas prestation och resultat på kursen 

17 av 61 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.  10 studenter har inte avklarat alla examinationer i kursen och 
fått slutbetyg. Det är liknande resultat som från tidigare kursomgångar. 

Hur kursens innehåll, undervisning och examination har varit till stöd i studenternas lärande 
Utvärderingen anger att kursdeltagarna generellt sett upplever att de uppfyllt kursen mål i ganska 
(73 %) eller mycket hög (7 %) utsträckning. Detta indikerar att kursen om helhet fungerar 
förhållandevis bra. 
 
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 ALC-seminarium, en inlämningsuppgift 
och en muntlig presentation genomförda i par samt en mer omfattande individuell skriftlig 
inlämningsuppgift. Det är glädjande att se att studenterna i hög grad har upplevt att undervisningen 
och examinationsuppgifterna har bidragit till deras lärande. En kommentar i kursutvärderingen anger 
att ”pararbetet och den muntliga presentationen var uppfriskande och kändes nytänkande. De skiljde 
sig från övriga kurser och tog med många intressanta diskussioner därifrån. Detsamma med 
seminariet. Roligt med lite olika typer av redovisningar och examinationer.” En student önskar mer 
variation vad gäller undervisningen och kursansvariga anser att det kan finnas anledning att överväga 
att inkludera fler inslag av ALC-moment som inte är examinerande som ersättning för någon eller 
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några av föreläsningarna. 
 
Det kan även finnas anledning att överväga att studenterna delas in i par av lärarna vid 
examinationerna Omvärldsanalys och Tidskiftsklubb då detta önskemål förs fram i utvärderingen, 
liksom att ytterligare stödja studenterna i deras samarbetsprocesser. 

Kursen har tre teman och fyra examinationer vilket är förhållandevis många för en såpass kort kurs. I 
ett par kommentarer från utvärderingen framkommer att de olika temana inte upplevs som nära 
relaterade. Detta indikerar att kursens lärare behöver arbeta vidare med att förena de olika delarna i 
kursen, vilka alla bedöms vara av hög relevans i relation till utbildningsmål eller att överväga att lyfta 
ut någon del. Ett par kommentarer indikerar att kursen kan upplevas som ”knökad” och stressig att 
genomföra. Inför nästa omgång kommer kursansvariga att se över instruktioner och hålldatum 
ytterligare för att stödja studenternas egen tidsplanering. Samtidigt svarar sammantaget 80 % av de 
som besvarat kursutvärderingen att belastningen i kursen varit ganska eller mycket rimligt fördelad 
över kursen. En student kommenterar till exempel att ”det var mycket bra fördelat och skönt med lite 
mindre uppgifter”.  

Frågorna för essän har inte tillgängliggjorts förrän i slutet av kursen med syftet att studenterna ska ta 
till sig berörd litteraturen mer förutsättningslöst, snarare än att på förhand ha valt en fokus utifrån 
essäfrågorna. Tiden för essän bedöms dock av ett par studenter i utvärderingen som alltför 
knapphänt. En kommentar som sammanfattar fler andra kommentarer beskriver att ”sista delen om 
läsning kändes som en egen kurs på en vecka, hade inte en ledig dag och kände mig ändå ganska 
stressad. Samtidigt vill jag inte att det andra delarna av kursen ska bli kortare”. Kommande 
kursomgång kommer vi att på prov släppa frågorna tidigare i kursen för att utvärdera en sådan 
variant.  

Kurslitteraturen har generellt sett varit uppskattas och samtliga som besvarat enkäten (100 % ) har 
skattat den som ett ganska eller mycket stort stöd för deras lärande. Flera studenter har 
kommenterat detta i sina utvärderingar och Ross et al lyfts särskilt fram som givande. Ett par 
önskemål om mer litteratur som behandlar begreppet ”läspraktiker” specifikt respektive teorier om 
läsning generellt, något som kursansvariga tar med sig i framtida kursutveckling.  

Temat om läsning är det som gett upphov till flest enskilda kommentarer och det är tydligt att stoffet 
i temat engagerar och väcker intresse. Kursansvariga konstaterar baserat på dessa att det finnas 
anledning att i ytterligare utsträckning beröra läsfrämjande mot vuxna i undervisning och litteratur 
och att essäfrågorna eventuellt kan utökas med något ytterligare frågealternativ. Samtidigt måste 
detta vägas mot risken att kursen innehåll blir ännu mer omfattande. Här kan en mer övergripande 
översyn av temat vara relevant på sikt.  
 
Ett par kommentarer riktar kritik mot att rättning dröjt för länge vid en av examinationerna, att man 
önskat tydligare bedömninggrunder för essän samt ytterligare återkoppling, att instruktioner ibland 
uppfattats som otydliga. Kursansvariga kommer att arbeta vidare bland annat med 
kursinformationen för att motverka liknande situationer och upplevelser i framtida kursomgångar. 
 
 
Professionsanknytning 
Sammantaget bedömer 93 % av de som besvarat kursutvärderingen att kursen i hög eller mycket hög 
grad knutit an till de professionella fält som utbildningen förbereder för. Kursansvariga är medvetna 
om att kursen i nuläget har en övervikt mot folkbiblioteksfältet, något som även lyfts fram som 
olyckligt i en kommentar. Kursansvariga ser relevansen av att inkludera ytterligare exempel på till 
exempel omvärldsbevakning eller användarcentrerat arbete från fler typer av verksamheter i 
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framtida kursomgångar, till exempel genom ytterligare någon gästföreläsning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. Samtliga studenter som 
besvarat utvärderingen (100 %) uppger att kursen har knutit an till forskning inom kursens 
ämnesområden i ganska eller hög utsträckning. En kommentar ger uttryck för att det är ”en teoretisk 
kurs baserad på forskningsbaserad litteratur”. Därmed bedömer kursansvariga att kursens ambition 
att utgöra en introduktion till de BoI-områden vilka kursen behandlar kan anses ha fallit väl ut. 
 
 
Hur kursen har fungerat i relation till övriga kurser i programmet 
Kursen har en tät kontakt med framför allt Bibliotekens redskap och arbetsmetoder 1 som 
studenterna läser på hösten samma år, samt Bibliotek och användare 2 som studenterna läser 
under sitt andra år. En av de kursansvariga är även kursansvarig i Bibliotekens redskap och 
arbetsmetoder 1 samt att båda kursansvariga är delaktiga 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. 
 

Sammanfattning och övriga kommentarer 
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Kursansvariga har arbetat för att det ska bli en tydligare koppling mellan de olika delarna i kursen 
och detta är något som vi kommer att arbeta mer med till kommande kursomgångar. 
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:  
Amanda Glimstedt och Malin Utter 
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