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Kursrapport 

Kursens namn: 

Litteraturförmedling på bibliotek

Ladokkod: 
31BLF1

Antal högskolepoäng: 
7,5

Period (ex P1 2018): 
P4 2018

Inom program alt. fristående kurs: 
Kursen ges som valbar kurs inom bibliotekarieprogrammet

Svarsfrekvens i studentvärderingen, med kommentarer

Ange hur svarsfrekvens beräknats, t.ex. om studentantalet inkluderar omregistreringar eller ej 
7 av 36 studenter svarade på enkäten (19%). Påminnelse har gått ut flera gånger, men det är 
trots det en låg svarsfrekvens. 

Analys av:

Studenternas prestation och resultat på kursen

24 studenter är helt klara med kursen (2018-08-10). Av dem har 6 studenter fått betyget Väl 
Godkänt och 18 studenter betyget Godkänt.  

Ytterligare 5 studenter lämnade in rapporter men blev underkända och behöver lämna in 
igen.

Hur kursens innehåll, undervisning och examination har varit till stöd i studenternas lärande
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Under kursens gång har studenterna fått föreläsningar med olika perspektiv och inblick i 
olika delar av litteraturförmedling. Undervisande lärare har varit forskare inom området, 
adjunkter med tidigare arbetslivserfarenhet som litteraturförmedlande bibliotekarie samt en 
gästföreläsare som är aktiv bibliotekarie.  

På frågan om undervisningen på kursen varit till stöd för studenternas lärande ansåg 71,4% 
att det stämde helt, 14,3 % att det stämmer ganska bra och 14, 3 % stämmer delvis.  
I kommentarerna framgår det att föreläsningarna varit av intresse, speciellt 
gästföreläsningen av en verksam bibliotekarie. Studenterna har också uppskattat att få läsa 
en praktisk kurs.  

86% ansåg att kursens innehåll varit ganska relevant i förhållande till kursens lärandemål, 
och 14% ansåg att innehållet varit helt relevant.  

Kursen examinerades i två steg, en muntlig presentation av ett av studenterna genomfört 
litteraturförmedlande projekt, samt en skriftlig rapport där projektet analyserades. 

På frågan om examinationerna varit relevanta i förhållande till kursens lärandemål ansåg 43 
% att stämmer helt, 43% stämmer ganska bra och 14% stämmer delvis. Studenterna skrev 
också att det var roligt att få genomföra ett praktiskt projekt.  

Hur kursen har forskningsanknutits

Studenterna har kommit i kontakt med forskning i området genom föreläsningar med 
forskare, bland annat har undervisning handlat om aktuella forskningsprojekt kring 
litteraturförmedling och läsfrämjande arbete på bibliotek.  

I enkäten svarar majoriteten av studenterna att de har fått ökad kunskap om forskning inom 
området. 

Hur kursen har fungerat i relation till övriga kurser i programmet
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Studenterna uppskattar att få läsa en så praktiskt kurs, då många andra kurser är väldigt 
teoretiska.  

Man kan också se i enkäten att studenterna överlag anser att de har tillräckliga förkunskaper 
för att klara kursen. De anser också att kursen känns relevant för det kommande arbetslivet. 
En student nämnde att genom den här kursen har de fått större insikt kring hur hela 
utbildningen kommer till nytta i det framtida yrkesliet.  

Hur kursens resurser har använts och upplevts

Studenterna är nöjda med lärarna på kursen och anser att de varit ett stöd för deras lärande.  

Angående kurslitteraturen ansåg 43% att den helt varit ett stöd för deras lärande, 43 % ett 
ganska bra stöd, och 14 % delvis ett stöd.  
I kommentarerna påpekas det att mycket kurslitteratur fokuserar på barn, detta trots att 
tidigare kursansvariga redan justerat kurslitteraturlistan för att fokusera mer på vuxna. I 
kommande kurs kan detta tas i beaktning. 

Sammanfattning och övriga kommentarer

Det är svårt att dra slutsatser från ett sådant litet underlag, då endast 7 studenter svarade på 
enkäten. Vi upplever att studenterna tyckt att kursen varit både rolig och givande, många har 
lyft de praktiska momenten som extra positiva. De säger att de ser hur de har nytta av 
kursens innehåll i sitt framtida yrkesliv på bibliotek.  

Föreläsningarna har gett bredd och variation, vilket verkar ha varit uppskattat av 
studenterna.  

Eventuella förslag till förändringar

Återigen se över litteraturlistan, försöka få in mer litteratur som berör litteraturförmedling mot 
vuxna. En student efterfrågade didaktiska perspektiv, vilket också kan tas i beaktande. 

Kursansvarig:  

Kristin Johansson & Elisa Tattersall Wallin  
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