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Kursrapport 
Bibliotek och användare 1, 7,5 hp, VT 2015, BIB14 (31BIA1) 
 

Kursens innehåll och genomförande 
Kursen anknyter till forskningsfältet Information Needs, Seeking and Use (INSU) och fokuserar 
därmed på användares villkor, kontexter, informationsbehov och informationsvanor. Här behandlas 
hur användare interagerar med bibliotek och bibliotekarier och i kursen belyses olika förutsättningar 
för detta. Fokus ligger dels på användares sätt att söka och använda information, litteratur och 
kultur, och dels på bibliotekens och bibliotekariers metoder för att förmedla och tillgängliggöra olika 
resurser i biblioteksverksamheter. Dessutom behandlas läsning, medievanor och förmedling. 
Centrala begrepp i kursen är användare, informationsbehov, informationssökning, 
informationsanvändning samt hållbar utveckling ur ett socialt perspektiv. Inslaget av hållbar 
utveckling har utgjort ett nytillskott denna vår. En annan nyhet har varit den workshop som leddes av 
en av bibliotekets medarbetare, och där deltagarna vägleddes i sin sökning efter vetenskapliga 
artiklar inför tidskriftsklubben. 

Kursens lärare 
Kursansvariga lärare har varit Jenny Lindberg och Britt Omstedt. Övriga föreläsare och/eller 
examinatorer i kursen: Ola Pilerot, Amira Sofie Sandin, Skans Kersti Nilsson, Mats Dolatkhah, Monika 
Johansson, Malin Utter och Amanda Glimstedt 

Examinationer och resultat 
Kursens examinationer har varit följande: Seminarium i form av tidskriftsklubb (2 hp), 
Litteraturseminarium (1 hp), Skriftlig tentamen via Pingpong (4,5 hp). 
I skrivande stund – med ett omexaminationstillfälle inräknat – ser resultaten ut enligt följande: 

Tidskriftsklubb, godkända: 59 

Tidskriftsklubb, underkända: 1 

Litteraturseminarium, godkända: 57 (samtliga som deltagit) 

Skriftlig tentamen, godkända: 34 

Skriftlig tentamen, väl godkända: 7 

Skriftlig tentamen, underkända: 33 

Ytterligare examinationstillfällen kommer att erbjudas, det närmaste i augusti. 

Utvärdering 
Under kursens gång samlades synpunkter in av lärare. Endast en fjärdedel av kursdeltagarna besvarade 
den skriftliga enkäten (17/67) varför resultatet får tolkas med viss försiktighet. Denna rapport baseras 
på resultatet av denna enkät samt den muntliga utvärdering som gjordes i anslutning till 
slutseminarierna. Dessutom har synpunkter inhämtats från de lärare som arbetade i kursen.  
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Sammanställning av enkät 
Här följer en sammanställning av den elektroniska utvärderingen med kommentarer till de eventuella 
åtgärder som kan göras för att ytterligare stärka kursen. Frågorna ansluter till begreppen professionell 
relevans, pedagogisk, strukturell och vetenskaplig kvalitet. 

1. I vilken utsträckning tycker du att du har uppnått kursens mål? 

 

Antal 

1 

Andel 

5,9% 

 

Mycket liten utsträckning 

1 5,9% Ganska liten utsträckning 

11 64,7% Ganska stor utsträckning 

4 23,5% Mycket stor utsträckning 

Kommentar: Det mål som i ett par fall har beskrivits som svårt att uppnå är ”att redogöra för 
verksamhetsnära aktiviteter för tillgängliggörande i bibliotekssammanhang”.  

På den här punkten bör kursansvariga överväga hur undervisningen utformas inför nästa kurstillfälle. 

2. I vilken utsträckning har undervisningsformerna varit till hjälp för ditt lärande? 

Temaveckor med föreläsningar, workshop och seminarier. 

  

Antal Andel 
 

1 5,9% Mycket liten utsträckning 
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1 5,9% Ganska liten utsträckning 

12 70,6% Ganska stor utsträckning 

3 17,6% Mycket stor utsträckning 

Kommentar: Enstaka kommentarer om att litteraturen varit väl omfattande. Uttryckt uppskattning av 
det tematiserande upplägget och seminarieaktiviteterna. Även föreläsningarna uppges ha varit till 
hjälp för lärandet. Någon uttrycker också uppskattning för att kursen gett utrymme för läsning och 
självstudier. 

Kursansvariga bedömer att litteraturens omfattning är rimlig och motiverad. Dess inriktning och 
aktualitet ses över löpande. 

3. Om du inte tycker att undervisningsformerna varit till hjälp för ditt lärande, varför inte? 

Endast ett svar och en kommentar: ”- De har varit till hjälp. Jag hade gärna haft mer lärartid bara.” 

4. I denna kurs har vi infört ett nytt moment i form av en workshop med bibliotekarie om att söka 
vetenskapliga artiklar som en förberedelse inför seminariet tidskriftsklubb. Vi vill gärna ha dina 
synpunkter på detta nya moment.  

Kommentar: 13 kommentarer totalt, samtliga positiva! Exempelvis framkommer att det är uppskattat 
med flera mindre övningar med tydlig relevans för specifika kurser, snarare än samlade, mer 
generella genomgångar. Flera deltagare upplevde workshopen som lärorik och som en bra 
undervisningsform för just Bibliotekarieprogrammet. ”En bra övning inför arbetslivet” och ”… bra på 
det sättet att man kunde ställa frågor”. 

Workshopen tillsammans med en bibliotekarie har fallit mycket väl ut och kursansvariga bedömer att 
momentet väl infriat förväntningarna. Workshopen bör bli ett återkommande inslag i kursen! 

5. I vilken utsträckning har arbetsbelastningen varit jämnt fördelad över de veckor som kursen 
pågick? 

 

Antal Andel 
 

0 0% Mycket liten utsträckning 

2 11,8% Ganska liten utsträckning 
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11 64,7% Ganska stor utsträckning 

4 23,5% Mycket stor utsträckning 

Kommentar: Förutom att ett par deltagare uttrycker att de haft problem att hinna få tag på 
respektive läsa kurslitteraturen tycks arbetsfördelningen ha varit väl fördelad över kursen. ”-Bra 
fördelning mellan föreläsningar och tid att studera hemma och på bibliotek.” 

Kursansvariga kontrollerar litteraturens tillgänglighet inför nästa kursomgång. 

6. I vilken utsträckning har kurslitteraturen varit till hjälp för ditt lärande? 

 

Antal Andel 
 

1 5,9% Mycket liten utsträckning 

2 11,8% Ganska liten utsträckning 

11 64,7% Ganska stor utsträckning 

3 17,6% Mycket stor utsträckning 

7. Om du inte tycker att kurslitteraturen varit till hjälp för ditt lärande, varför inte? 

Kommentar: Tre svarande anger att det var för mycket kurslitteratur. ”- Hade det varit mindre så 
hade man kunnat fokusera mer på sin läsning och reflektera mer...” 

Inga förändringar planeras ifråga om litteraturens omfattning. Behandlingen av kurslitteraturen vid 
ett särskilt seminarietillfälle syftar till fördjupad förståelse och reflektion. Utformningen av det 
tillfället ”finslipas” inför nästa kursomgång. 

8. I vilken utsträckning tycker du att examinationen har stämt överens med kursens mål? 
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Kursen har examinerats genom tidskriftsklubb, litteraturseminarium och skriftlig tentamen. 

 

Antal Andel 
 

0 0% Mycket liten utsträckning 

0 0% Ganska liten utsträckning 

12 70,6% Ganska stor utsträckning 

5 29,4% Mycket stor utsträckning 

Kommentar: En kommentar beskriver en problematik i bedömningen av insatserna vid 
tidskriftsklubben. Deltagarna upplevde sig själva som väl förberedda men erfor att även mindre 
förberedda deltagare godkändes på uppgiften, vilket inte kändes rättvist.  

Kursansvariga diskuterar löpande bedömningskriterierna i kursen, och har anledning att göra det 
även inför nästa kursomgång. Seminarieformen kan vara mer svårbedömd än vissa andra 
examinationer, men bedöms här som ytterst pedagogiskt värdefull. I kursens skriftliga tentamen 
nagelfars de enskilda prestationerna i något högre grad, vilket kan fungera som en balansering av 
prestationer och bedömningar inom kursen som helhet. 

9. Om du upplever att den inte har stämt överens med målen, varför? 

Inga svarande. 
 
10. I vilken utsträckning upplever du att kursen har knutit an till de professionella fält utbildningen 
förbereder för? 

 

Antal Andel 
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0 0% Mycket liten utsträckning 

0 0% Ganska liten utsträckning 

10 58,8% Ganska stor utsträckning 

7 41,2% Mycket stor utsträckning 

Kommentar: På den här punkten är deltagarna positivt samstämmiga. Exempel på kommentarer som 
givits: ”- Jag jobbar extra på bibliotek och har under hela kursens gång kunnat koppla texter och 
föreläsningar direkt till ’verkligheten’.” och ”-Den har berört mycket av det som är viktigt att veta 
som bibliotekarie på området bibliotek och användare.” 

11. I vilken utsträckning upplever du att kursen har knutit an till forskning inom kursens 
ämnesområden? 

 

Antal Andel 
 

0 0% Mycket liten utsträckning 

0 0% Ganska liten utsträckning 

8 47,1% Ganska stor utsträckning 

9 52,9% Mycket stor utsträckning 

12. Har du fler synpunkter om hur vi kan vidareutveckla kursen? 

 Kommentar: Seminarieformen har uppskattas av de flesta, t.ex. ”-Jag tycker att det har varit ett bra 
upplägg på kursen som varit intressant och lärorik. Det var också roligt med de olika seminarierna, 
även att jobba i par. De flesta kurser fokuserar mest på skriftliga arbeten vilket kan vara synd 
eftersom det är minst lika givande att delta i diskussioner och ta del av andras tankar och idéer, dela 
med sig av sina egna och diskutera med varandra. Detta är ett moment jag absolut tycker ska vara 
kvar.” Samtidigt finns det enstaka kommentarer som tyder på att detta att ta i/inför grupp inte 
uppskattas av alla.  

Kursansvariga tar fasta på att majoriteten uppskattar arbetsformerna, inte minst då de uppfattas 
som ett positivt komplement till examinationsformerna i flera andra kurser.  
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Jenny Lindberg 

2015-06-25 
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