
 

Kursrapport: Bibliotek och användare 
(31BIA1) 7,5 hp VT17  
 
Kursens form och innehåll  
Kursen behandlar hur biblioteksanvändare samspelar med bibliotek och bibliotekarier samt belyser 
olika förutsättningar för detta. I fokus står dels användares sätt att söka och använda information, 
och dels bibliotekens och bibliotekariers metoder för att förmedla och tillgängliggöra information i 
olika biblioteksverksamheter. Därutöver behandlas läsning och litteraturförmedling. Centrala 
begrepp i kursen är användare, informationsbehov, informationssökning, informationsanvändning, 
läsning samt hållbar utveckling ur ett socialt perspektiv. 
 
Beskrivning av kursens genomförande  
Kursen inleddes med litteraturstudier och föreläsningar, både på plats och inspelade. Därefter följde 
ett seminarium om centrala begrepp samt en workshop i informationssökning som högskolans 
bibliotek arrangerade. Arbetet med tidskriftsklubben bestod av en omvärldsanalys samt ett 
seminarium som följde efter det. Kursen avslutades med en inlämningsuppgift i form av en essä om 
läsning.   
 
Lärare i kursen  
Kursansvariga vt 17 har varit Amanda Glimstedt och Malin Utter. Följande lärare har också 
medverkat som föreläsare och/eller medrättande lärare: Ola Pilerot, Amira Sofie Sandin, Skans Kersti 
Nilsson, Julia Pennlert,  Jenny Lindberg och Monika Johansson.  
 
Examinationer och resultat  
Examinerande moment har varit ett seminarium om centrala begrepp, en omvärldsanalys i form av 
en inlämning, ett seminarium i form av tidskriftsklubb och en inlämningsuppgift i form av en essä om 
läsning. När rapporten skrivs har 34 av 52 studenter i kursen blivit helt klara. Av dem har 22 personer 
fått betyget G och 12 personer betyget VG som slutbetyg på kursen.  
 
Utvärdering  
Vid slutseminarium och under kursens gång samlades synpunkter in av lärare. Den elektroniska 
utvärderingen som lades ut efter avslutad kurs besvarades av 21 % av deltagarna. Denna rapport 
baseras på resultatet av denna enkät samt den muntliga utvärdering som gjordes i anslutning till 
seminarierna. Dessutom har synpunkter inhämtats från de lärare som arbetade i kursen. Det var få 
kommentarer i den elektroniska enkäten vilket gör det svårt att utläsa den. 
 
Sammanställning av enkät  
Här följer en sammanställning av den elektroniska utvärderingen och 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.  
 
 I vilken utsträckning tycker du att du har uppnått kursens mål?  
Sammantaget tycker 92 % av de svarande att de uppnått kursens mål i ganska stor utsträckning.  

I vilken utsträckning har undervisningsformerna varit till hjälp för ditt lärande? 
100 % svarar i ganska eller mycket stor utsträckning (33 %).  Kommentar om att fler föreläsningar 



önskas. 
 
I vilken utsträckning har arbetsbelastningen varit jämnt fördelad över de veckor som kursen 
pågick? 
Här svarar 84% i ganska stor utsträckning och 8 % i ganska liten utsträckning samt 8 % i mycket stor 
utsträckning. På denna fråga skiljer sig kommentarerna mycket åt. Flera kommentarer handlar om 
att det varit en jämn arbetsbelastning och att de har planerat studietiden väl. Någon kommentar om 
att det blev mycket jobb på slutet med essän och andra att det var mer stressigt i början av kursen 
och lugnare på slutet med essän. 
 
I vilken utsträckning har kurslitteraturen varit till hjälp för ditt lärande? 
På denna fråga svarar 92 % i ganska stor eller mycket stor (42%) utsträckning. Kommentarer om att 
det var bra och relevant litteratur. En kommentar om att litteraturen var för omfattande och svårt att 
veta vilken litteratur som skulle läsas till vilket moment. 
 
I vilken utsträckning tycker du att examinationen har stämt överens med kursens mål? 
100 % av studenterna svarar i ganska stor eller mycket stor (50 %) utsträckning på denna fråga.  

I vilken utsträckning upplever du att kursen har knutit an till de professionella fält utbildningen 
förbereder för? 
83 % svarar i ganska stor eller mycket stor (33 %) utsträckning.  
 
I vilken utsträckning upplever du att kursen har knutit an till forskning inom kursens 
ämnesområden? 
Sammantaget svarar  100 % av studenterna i ganska stor, eller mycket stor (50 %) utsträckning. 
Tidskriftsklubben lyfts fram i kommentarerna som en tydlig länk mellan forskning och praktik.  
 
Har du fler synpunker om hur vi kan vidareutveckla kursen? 
Flera kommentarer om att tema läsning planerades sent i kursen och arbetet med läsdagbok lades till 
efter att kursen startade. Gästföreläsningarna uppskattades mycket. 
 
Kursansvarigas kommentarer: Till nästa kursomgång kommer alla moment att planeras i god tid. Att 
momentet läsning planerades senare berodde på ett lärarbyte som skedde efter att kursen startade. 
 
/Malin Utter & Amanda Glimstedt 
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