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Kursrapport 31BRA1 H17-1 Bibliotekens redskap och arbetsmetoder 
1, 7,5 hp NGBIB16h  

1. Om kursen  
Kursen har gått på campus period 1 hösten 2017 och har reviderats sedan förra gången den 
genomfördes. Revideringen avser fokus i kursen då marknadsföring lyfts ut, den slutliga 
examinationsuppgiften har gjorts om och kursen har för första gången erbjudits som Erasmus-kurs 
och därmed hållits helt på engelska. 
 
Målen har varit:  
med avseende på kunskap och förståelse  
1.1 Visa insikter i begreppen bemötande, service, referenssamtal och hur biblioteken kan arbeta för 
att möta användare i verksamheten. 
1.2 Beskriva centrala principer för strategisk medieplanering. 
 
Färdighet och förmåga 
2.1 Bemöta biblioteksanvändare utifrån ett professionellt förhållningssätt. 
2.2 Genomföra en ändamålsenlig muntlig presentation. 
 
Värderingsförmåga och förhållningssätt 
3.1 Med utgångspunkt i aktuell forskning reflektera över referenssamtal och bemötande ur olika 
användarperspektiv. 
3.2 Med utgångspunkt i aktuell forskning reflektera över utformning av biblioteksrummet utifrån ett 
analogt och digitalt perspektiv.- i relation till sin användarstudie, värdera aktuell forskning om olika 
aspekter på samspel mellan användare, bibliotek och informationssystem. 
 
Kursen introducerar ett antal arbetsredskap och strategiska arbetssätt på bibliotek vilka är centrala 
såväl utifrån användarperspektivet i biblioteksverksamheten som i bibliotekariens professionella 
yrkesroll. Kursen behandlar särskilt tekniker för och former av referenssamtal samt bemötande och 
service gentemot biblioteksanvändare. I kursen behandlas även biblioteksrummet, strategisk 
medieplanering och digitala bibliotekssystem. Kursen lägger särskilt fokus på muntlig 
presentationsteknik. 
 
52 studenter registrerade sig på kursen. Vid kursslut var det 31 studenter som var helt klara med 
kursen. Överlag var det många studenter som fick komplettera sina uppgifter innan de var helt klara. 
15 personer fick VG på kursen som helhet.  
 

2. Muntlig kursutvärdering  
Vid slutseminariet genomfördes muntlig utvärdering. Studenterna var överlag missnöjda med att 
kursen hållits på engelska. Många tyckte att föreläsningarna blivit sämre på grund av engelska och 
tyckte att föreläsningarna haft för dålig fördjupning, att kunskaperna som förmedlats varit för ytliga. 
Gästföreläsningarna, en KOHA-föreläsning med Jessica Andersson och en med Johanna Persson 
Högskolans bibliotek om retorik, fick väldigt goda omdömen. Många studenter uttryckte att 
Conducting the reference interview: A how-to-do-it manual for librarians av Ross varit väldigt bra, 
men också väldigt dyr. Kritik på grund av att kursplaninformationen felaktigt påstått att boken fanns 
tillgänglig som elektronisk resurs uppkom. 
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3. Skriftlig kursutvärdering  
Studenternas synpunkter och upplevelse av kursen har samlats in genom en elektronisk enkät i 
PingPong. 19 studenter av 52 har besvarat enkäten (38 %) på svenska och 8 studenter (17%) har 
besvarat enkäten på engelska. Nedan följer en redovisning och sammanställning av enkätens frågor 
och i en del fall kommenterat av kursanvariga. 
 
I vilken utsträckning tycker du att du har uppnått kursens mål?  
17 av 27 studenter menar att de nått målen till ganska stor utsträckning, 7 st mycket stor 
utsträckning, 2 menar att de nått målen i ganska liten utsträckning och 1 väldigt liten. De 
kommentarer som studenterna skriver in är att de tycker att föreläsningarna varit för grundläggande 
och att engelskan varit ett hinder. Men det finns även positiva kommentarer som ger uttryck att 
studenter tack vare kursen fått nyttiga kunskaper som säkerligen kommer vara användbara i yrket.  
 
I vilken utsträckning har undervisningsformerna varit till hjälp för ditt lärande?  
De former som använts i kursen är föreläsningar, övningar, seminarier och slutseminarier. Fem 
personer har svarat i ganska liten utsträckning, resterande har svarat i ganska stor till mycket stor 
utsträckning. De kommentarer som getts är återigen en frustration över att kursen getts på engelska 
och sedan har gästföreläsningen med Johanna Persson lyfts fram som väldigt bra. De examinerande 
seminarierna om bemötande och referenssamtal tycker någon var väldigt nyttiga och givande. 
 
I vilken utsträckning har kurslitteraturen varit till hjälp för ditt lärande?  
Majoriteten av svaren tycker att litteraturen varit ganska till mycket stor användning (21 av 27 
studenter). Flera av kommentarerna visar att det är Ross bok som varit mest användbar. Men flera 
studenter uttrycker att de saknar kurslitteratur om biblioteksrummet och medieplanering. 
Kursansvariga anser att dessa böcker finns och har används i kursen, men att fokuset på Ross bok 
kanske varit för stor. 
 
I vilken utsträckning har arbetsbelastningen varit jämnt fördelad över de drygt 5 veckor som 
kursen pågick?  
Av svaren får vi veta att 19 studenter uttrycker att det varit jämn arbetsbelastning till ganska stor till 
mycket stor utsträckning. 8 studenter tycker att de varit ganska ojämn arbetsbelastning. Flera 
studenter uttrycker att de sista veckorna i kursen haft för låg arbetsbelastning och att den skriftliga 
uppgiften inte behövde så mycket tid som kursansvariga gav. Kursansvariga håller med och tittar 
över schema och examination till kommande kurs. 
 
I vilken utsträckning tycker du att examinationen har stämt överens med kursens mål?  
Kursen har examinerats genom fyra examinationer, ett seminarium om genomförd deltagande 
observation, en workshop om referenssamtal, en skriftlig inlämning om biblioteksrummet och 
medieplanering samt muntlig redovisning av den skriftliga inlämningen.  Alla fyra examinationerna 
har varit enskilda. 26 studenter uttrycker att examinationerna och kursmål överensstämt i ganska till 
mycket stor utsträckning.  
 
I vilken utsträckning upplever du att kursen har knutit an till de professionella fält utbildningen 
förbereder för?  
Även på denna fråga har flertalet kursdeltagare angett från ganska stor till mycket stor utsträckning 
(23 stycken). Flera studenter påtalar vikten av att ha kunskap om hur referenssamtal kan gå till och 
vikten av bemötande, men samtidigt påtalar flera att dessa fokus fått större plats i kursen än 
medieplanering, det fysiska och digitala biblioteket. Flera studenter tycker att de senare teman borde 
få större plats i kursen. Men referensarbetet tycker många är inspirerande och en student föreslår 
att observationen ändras eller kompletteras med att studenterna får uppdrag att bemanna 
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referensdisk. Kursansvariga tar förslaget och kommentarer om fokus i kursen med oss in i 
planeringen av kommande kurs. 
 
I vilken utsträckning upplever du att kursen har knutit an till forskning inom kursens 
ämnesområden?  
Här svarar 18 av kursdeltagarna att den gjort det från ganska stor till mycket stor utsträckning, 
medan 7 uttrycker att den varit ganska liten. Kommentarer från studenterna handlar om att det varit 
mycket Ross i kursen och att alternativen varit få.  
 
Har du fler synpunkter om hur vi kan vidareutveckla kursen? (kommenterat av kursansvariga) 
De flesta kommentarerna handlar om språket i kursen. Samtidigt har vi kursansvariga anpassat 
seminarier så att studenterna inte behövt redovisa på engelska om de själva inte vill. Vi har bett 
studenterna skriva till oss om de kan tänka sig att finnas i seminarierummet där engelska talas. Vi har 
fått fler namn än vad som behövts. Vid slutseminariet var det frivilligt att prata engelska eller 
svenska. Erasmusstudenterna blandades då i de olika grupperna. Detta får vi kritik för av en student 
som tyckte synd om våra internationella studenter. Studenten tycker att även denna examination 
borde varit anpassad efter Erasmusstudenterna, åtminstone ett rum. Detta är något vi kursansvariga 
tar med oss. När det gäller föreläsningar och kritiken för att dessa varit för basala kan vi bara 
konstatera att det är inspirerande kritik som utmanar oss. Kursen kommer även 2018 gå på engelska 
och vi kursansvariga förbereder oss inför detta. Något vi kommer förändra är att informationen i 
PingPong både kommer ha information på svenska och på engelska. Vi tror att det leder till smidigare 
kommunikation. 

Kursansvariga Maria Ringbo och Malin Utter 

 


	Kursrapport 31BRA1 H17-1 Bibliotekens redskap och arbetsmetoder 1, 7,5 hp NGBIB16h
	1. Om kursen
	2. Muntlig kursutvärdering
	3. Skriftlig kursutvärdering


