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Kursrapport 
 

Kursens namn: 
Bibliotek och användare 2 

Ladokkod: 
31BIA2 

Antal högskolepoäng: 
7,5hp 

Period (ex P1 2018): 
P3 2018 

Inom program alt. fristående kurs: 
Bibliotekarieprogrammet, campus 
 

Svarsfrekvens i studentvärderingen, med kommentarer 

Enkät i pingpong har besvarats av 8 deltagare, vilket är 19 % av de som var insläppta i 
lärplattformen. Studenterna är till största del förstagångsregistrerade. Därutöver har studenterna 
erbjudits muntlig utvärdering vid slutseminarium. Denna rapport är en sammanställning av de två 
utvärderingarna. 
 

Analys av: 

Studenternas prestation och resultat på kursen 

42 studenter har gått kursen som förstagångsregistrerade. Av dessa har 15 betyget VG och 21 
betyget G. Resultat på hel kurs saknas för 5 studenter. 1 student har gjort avbrott.  

Hur kursens innehåll, undervisning och examination har varit till stöd i studenternas lärande 
 
Kursen har genomförts med föreläsningar, workhops, handledning, grupparbete.  
Flertalet av enkätsvaren menar att undervisningsformerna varit till ganska eller mycket stor 
utsträckning som stöd för lärandet. Workshopen om intervjuer och arbete med intervjumallen 
gillades, men någon student menade att det hade varit bra om alla handledare medverkat vid detta 
tillfälle. Även workshopen där studenterna fick hjälp med att söka vetenskapligt material till 
användarstudien uppskattades. Vid detta tillfälle fick studenterna också en extra genomgång av 
referenshantering, då korrekt sådan är ett krav för godkänt.  
 
Examinationsformerna i kursen är tre till antalet, individuell loggbok, användarstudie (rapport) i 
grupp samt opponering. Den examination som fått mest synpunkter är den individuella 
loggboken, där det både i enkäten och i den muntliga utvärderingen framkommer att 
informationen kring den varit för otydlig och att den tagit tid från arbetet med användarstudien. 
Samtidigt finns det röster som menar att det varit bra med loggbok därför att den hjälpte till att 
strukturera de egna tankarna i grupprocessen och gjorde att grupparbetet höll jämn fart. Lärarna i 
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kursen har också upplevt loggboken som problematisk, återkopplingen i loggboken har varit svår 
då gränsen mellan handledning och loggbok var otydlig. Återkopplingen har ibland snarare blivit 
en handledning än en bedömning. 
 
Användarstudien med intervjuerna har fått goda vitsord, en omfattande men lärorik uppgift som 
har hög relevans för professionen. Även opponeringen och övningen att genomföra en sådan på 
ett konstruktivt sätt uppskattades.  
 

Hur kursen har forskningsanknutits 
I kursen har tre forskare från sektionen inbjudits och de har talat om användarperspektiv i sina 
forskningsprojekt.  De presenterade vilka metoder de använde, de problem de ställdes inför och 
hur användarna kom till tals. Detta har enligt kursvärderingsenkäten och den muntliga 
utvärderingen varit uppskattat. Därutöver har studenterna läst in sig på och genomfört intervjuer 
utifrån etiska och vetenskapliga principer. Resultaten från intervjuerna har jämförts med tidigare 
forskning, dels kurslitteratur men också egensökt litteratur. Studenterna uppskattar 
användarstudien som examinationsform och svarar att den var en bra förberedelse för 
kandidatuppsatskursen som de ska gå om ett år. 
 
Hur kursen har fungerat i relation till övriga kurser i programmet 
Kursen inleds med en återkoppling till kursen Bibliotek och användare 1 som studenterna gick 
för ett år sedan. De får en inledande föreläsning om centrala begrepp inom INSU-forskning och 
en fördjupning av det de läste i Bibliotek och användare 1. Dessutom ska studenterna i kursen 
relatera till de arbetsmetoder och redskap som förekommer på biblioteken och som de läste om i 
kursen Bibliotekens redskap och arbetsmetoder 1 föregående höst. Att skriva en ganska 
omfattande rapport med de delar som också ingår i en kandidatuppsats är en bra övning inför 
tredje årets sista kurs. Dessutom arbetar studenterna med intervju som metod som lyfts i båda 
kurserna om vetenskapsteori och metod. Studenterna ger uttryck för att arbetet med rapporten 
varit mer omfattande än tidigare uppgifter, men också att det varit givande. Följande kommentar 
finns i enkätens fritextsvar: ”Annars vill jag bara säga att detta har varit en av de mest lärorika och 
professionsrelaterade kurser hittills i utbildningen.” 
 
 
 
 
 
 
Hur kursens resurser har använts och upplevts 
För lärarna i kursen har huvuduppgifterna varit att handleda studenter, bedöma loggböcker och 
användarstudier samt leda slutseminarierna. Dessutom har flera av lärarna haft föreläsningar och 
worskhops. Antalet disputerade lärare i kursen är begränsat till några föreläsningar och 
kursanvariga ser gärna att forskarkompetensen ökar i kursen.  
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Sammanfattning och övriga kommentarer 

Övriga kommentarer: Någon student vill ha en mall med färdig formattering, då de kände sig 
osäkra på hur utformningen ska vara och konstaterade vid slutseminariet att variationen var stor.  
Någon kommentar pekar på att planeringen av användarstudien gjorde att arbetsbelastningen 
blev ojämn över de veckor som kursen gått. Kursansvariga tänker att just detta är ett av kursens 
mål, att ”kunna planera och genomföra en användarstudie med hjälp av intervjuer”. I kursen har 
både föreläsningar och information funnits för att visa på hur en sådan planering kan gå till och 
för att underlätta planeringen. Det ingår i kursen att därefter själv fatta beslut som fördelar 
användarstudiens och rapportskrivandets olika delar under de veckor kursen pågår på ett lämpligt 
sätt.  

Eventuella förslag till förändringar 

Loggboken kommer att ändras i sin utformning.  Möjligen ser kursansvariga att den kan vara kvar 
som ett frivilligt moment, som en hjälp i grupprocessen i användarstudien. Den individuella 
examinationsuppgiften blir en annan till nästa tillfälle.  
 
Vi kommer att, enligt förslag i enkäten, rekommendera en mall för rapporten. Troligtvis kommer 
vi att använda samma mall som för kandidatuppsatsen och även länka till den handbok som 
studenterna har där. På så sätt förbereds studenterna än mer på författande av längre 
vetenskapliga texter och får också bekanta sig med det underlag som de ska använda senare i 
utbildningen.  
 
Kurslitteraturen kommer att ses över och det är möjligt att det sker någon mindre revidering av 
listan. 
 
I övrigt planeras inga förändringar. 
 

Kursansvarig:  
Maria Ringbo och Monika Johansson 
 
 


