
Barn, unga, läsning och samhället 

Children, young people, reading and society 

7.5 högskolepoäng/Credits, valbar i Bibliotekarieprogrammet och friståendekurs, Ht 2014 
(31DUL1, 31FBU1) 

Kursansvariga: Frances Hultgren och Amira Sofie Sandin 

• Antal registrerade studenter: 53 varav 18 personer har inte varit aktiva och hörde 
aldrig av sig. 

• Antal godkända resultat vid kursens slut på hela kursen: 16 
• Antal godkända resultat på grupparbetet: 35  
• Antal godkända resultat på inlämningsuppgift  24 
• Antal godkända resultat på slutseminariet: 18  

Kursvärdering till studenterna 
Kursvärderingsformer: 18 deltagare i muntlig kursvärdering (%), 13 svarande på enkät i 
kursmodulen (%). Nedan finns en sammanfattning av den muntliga kursvärdering, den följs 
av en genomgång av enkätresultatet. 

Sammanfattning av den muntliga kursutvärdering kursdeltagarna fick tre frågor att 
diskutera i smågrupper: a) vad var bra med kursen? b) vad var dåligt med kursen? c) vad 
skulle kunna utvecklas? 

Kursen som helhet: uppfattades som mycket bra överlag och anknytningen till forskning 
uppskattades. Kursdeltagarna hade dock olika förväntningar på vad kursen skulle innehålla. 
Några hade inte förväntat sig fokus på läsprojekt för barn och unga utan en mer 
litteratursociologisk eller litteraturvetenskaplig innehåll.  

Föreläsningar: 5 föreläsningar gavs på plats plus två inspelade och överlag uttryckte 
kursdeltagarna att de var nöjda med dessa särskilt när anknytningarna gjordes till 
kurslitteraturen.   

Kurslitteraturen: inga invändningar utom att Kårelands bok hade behövt diskussioner 
eftersom den är omfattande och delvis lite tungläst. Förslag på ny kurslitteratur: Martin 
Widmark, En ny läslära och Lena Kjersén Edmans bok Tala om Böcker. De ska vi fundera på. 

Grupparbete: fungerade bra eller ganska bra. Ett problem var att ordna träfftider på nätet, 
vilket var lättare för grupper med 3 medlemmar än för grupper med 4 medlemmar. Några 
kursdeltagare önskade sig mer tid till, och mer input i, diskussioner och upplevde frustration 
att mer djupgående diskussioner inte kom till stånd vilket delvis berodde på studenternas 
olika livssituationer och arbetstider. Det fanns önskemål om att dela in grupperna efter ålder 



i de valda projekten för att på så vis på ett mer relevant sätt diskutera likheter och skillnader 
i projekten som analyserades. Det var positivt att vi lärare skapade grupperna så att 
studenterna ej behövde lägga tid på att samordna det. Chattfunktionen i pingpong 
upplevdes som smidig för att kunna diskutera den gemensamma uppgiften. Det upplevdes 
som givande att genom gruppuppgiften se vad som gjorts i Sverige på det lässtimulerande 
området. 

Workshop 
Boksamtal med Anita Varga från pedagogiska institutet var uppskattad, ”jättebra ” tyckte 
några. 

Slutseminariet: Från lärarsynvinkel var vi imponerade av kursdeltagarnas prestationer. 
Kursdeltagarna tyckte överlag att det var roligt att lära sig en ny presentationsteknik som 
kan vara användbar i framtiden, även om tekniken kunde upplevas som krångligt och 
tidskrävande: Presentationerna blev mer fokuserade i PK-formatet och roligare att ta del av. 
En fördel för flera var att kunna spela in sin röst i förväg. Det upplevdes också som positivt 
att i liten grupp få träna på att prata och presentera inför en grupp, något som ofta krävs i 
biblioteksarbetet. Nackdelarna var att inte kunna avbryta en presentation för att kunna 
ställa frågor. Flera kursdeltagare uttryckte att arbetet med presentationen fick dem att se 
med nya kritiska ögon på sin rapport och att det var lärorikt att försöka uttrycka sig kärnfullt 
om rapportens ämne.  En kursdeltagare tyckte att det gav henne mer att läsa rapporterna i 
förväg vilket inte var ett krav. Anledningen till att vi inte ställde krav på att kursdeltagarna 
läste rapporter i förväg var att lämna mer tid till att förbereda den egna presentationen. Vi 
ska fundera mer om detta.  

Inlämningsuppgiften: Det upplevdes lärorikt att arbeta med rapporten, det gavs genom den 
både möjlighet att fördjupa sig i ett redan känt ämne eller att utforska ett nytt. Det 
uttrycktes önskemål om en möjlighet att bolla med andra eftersom skrivandet kunde 
upplevas som lite ensamt (trots att studenterna valt att skriva själva och ej i par), ett förslag 
var att ha grupper där olika frågor kunde diskuteras när de dök upp – dessa diskussioner 
kunde möjligen även involvera lärarna.  

Information i PingPong: fungerade bra för de närvarande.  

Kursvärdering: enkätresultat 

13 personer har svarat enkäten dvs 24%  av deltagarna i kursen. När du läser tänk på att 7-
8% motsvarar en person. 

1. Hur upplever du att denna kurs förhåller sig till utbildningens mål? 

44% 
 
Ganska relevant 



55% 
 
Mycket relevant 

Inga kommentarer. 

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

54% 
 
Ganska stor utsträckning 

46% 
 
Mycket stor utsträckning 

Kommentarer 
Jag tycker uppgifterna vi haft varit bra och lärorika. Det är uppgifter som verkligen gjort att man lärt 
sig mycket i ämnet. 

3. I vilken utsträckning har du varit närvarande på schemalagda moment? 

15,4% Mycket liten utsträckning 
15,4% Ganska  liten utsträckning 

 
8% Ganska stor utsträckning 

 
62% Mycket stor utsträckning 

Kommentarer:  
Tycker de fysiska träffarna ger väldigt mycket grund till resterande arbete 
-Jag har deltagit på alla tillfällen,mycket givande!! 

5. I vilken utsträckning har undervisningsformerna varit till hjälp för ditt lärande? 
 
8% Ganske liten utsträckning 

54% 
 
Ganska stor utsträckning 

39% 
 
Mycket stor utsträckning 

Kommentar:  
-Mycket information har funnits tillgänglig via pingpong vilket har möjliggjort att även jag som 
arbetar heltid har kunnat genomföra mina uppgifter och kunnat ta del av all ny kunskap. 
-Nackdelen med distanskurser är att det lätt känns lite ensamt, men träffarna i Borås var kul för att 
kunna mötas i ett forum och prata på riktigt.  
-- 
-Inspiration o stor hjälp 

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

2 har svarat 



Kommentar: 
Angående grupparbetet tog det mer energi än vad det gav. Det var tydligt att vi alla hade olika 
ambitionsnivå, vilket gjorde att jag la mycket tid på att invänta svar från övriga och att oroa mig för 
hur arbetet skulle gå till. Bra att möjligheten fanns att göra arbetet individuellt istället. 

7. I vilken utsträckning har kurslitteraturen varit till hjälp för ditt lärande? (Andersson & 
Wilhelmsson Ramshage, Axelsson, Chambers, Dolatkhah, Hedemark, Johansson & 
Karlsson, Kåreland, Rydsjö, Lundh, Sandin) 

38% 
 
Ganska stor utsträckning 

62 
 
Mycket stor utsträckning 

Kommentar:  
-Intressant, kul och aktuell kurslitteratur! 
-mycket intressant litteratur överlag 

8. Om du inte tycker att kurslitteraturen varit till hjälp för ditt lärande, varför inte? 
3 har svarat 

Kommentar: av 53 (5%) 
-Kanske lite väl stort omfång för en 7,5 hp kurs. 
9. Ungefär hur många timmar per vecka har du i genomsnitt lagt ner på arbete med 
kursen? 

 76,9% Upp till 20 timmar/vecka 
 23,1% Mellan 21 och 30 timmar/vecka 

Kommentarer 
-Jag har arbetat ca 10-15 t/v plus mycket vissa helger och alldeles för mycket, tyckte familjen, 
under jul o nyårsledigheten. 
 

Om du har lagt ner färre än 10 timmar, varför? 

Antingen har kursen inte krävt mer eller så har familj och arbete prioriterats. 

11. I vilken utsträckning har arbetsbelastningen varit jämnt fördelad över de [antal] veckor 
som kursen pågick? 

8% 
 
Ganska liten utsträckning 

84% 
 
Ganska stor utsträckning 

8% 
 
Mycket stor utsträckning 



Kommentar:  
Bra att kunna lägga upp det själv.  
-Mer jobb vid inlämningsdatumen, som alltid.  
-- 
-Det har varit bra med olika uppgifter med olika deadlines under kursens gång. På så sätt blir 
arbetsbelastningen jämnare fördelad.  
-Vi diskuterade det här på den informella utvärderingen och jag tror att det kan upplevas olika 
beroende på hur grupparbetet fungerade. I min grupp fungerade det väldigt smidigt så jag upplever 
inte att jag lade mer arbete på det än på något annat moment. 

12. Kursen har examinerats genom ett grupparbete, en rapport och en presentation. I 
vilken utsträckning tycker du att examinationen har stämt överens med kursens mål? 

46% 
 
Ganska stor utsträckning 

54% 
 
Mycket stor utsträckning 

Kommentar:  
Jag tycker att Pecha Kucha-kravet kändes väldigt fånigt och onödigt. Varför skulle vi lägga så mycket 
tid på att antingen spela in exakt 20 sekunder prat per bild eller öva in redovisningen så hårt på 
precis 20 sekunder? Jag tycker det känns helt meningslöst och tidsslösande. Det hade väl räckt bra 
att ni sagt att presentationen ska vara 6 minuter +-30 sekunder. Då hade vi själva kunnat lägga upp 
det istället för att helt krystat få till exakt 20 slides och 20 sekunder på varje. 
 
- 14. I vilken utsträckning upplever du att kursen har knutit an till de professionella fält 
utbildningen förbereder för? 

33% 
 
Ganska stor utsträckning 

67% 
 
Mycket stor utsträckning 

Kommentarer 
-Mycket bra! Viktigt att för en gångs skulle få göra en kurs som det känns att jag helt konkret kommer 
ha användning för i mitt yrkesliv som bibliotekarie.  
-passar väldigt bra även för mig som redan jobbat några år 
 
15. I vilken utsträckning upplever du att kursen har knutit an till forskning inom kursens 
ämnesområden? 

 
54% Ganska stor utsträckning 

 
46% Mycket stor utsträckning 



Inga kommentarer 
 
16. Har du fler synpunkter om hur vi kan vidareutveckla kursen? 

Kommentar:  
Den mest givande kursen (tillsammans med Litteraturförmedling) under hela utbildningen! Väldigt 
roligt sätt att examinera den muntliga delen (Pecha Kuchan). Annars kan det ju vara ganska så segt 
att sitta och lyssna på redovisningar hela dagen, men detta format gjorde att allas redovisningar blev 
lika långa och dessutom kärnfulla. 
-Rolig kurs, och bra lärare som gav bra och konstruktiv feedback. 
 
Bra kommunikation med lärare, snabba svar. 
 
Grupparbetet var ett minus. Förstår poängen, men enligt min mening blir det ofta osmidigt på 
distans. Mycket tid som därmed måste gå till att ta kontakt, komma överens om tider etc. Jag hade 
hellre lagt denna tid på annat. 
 
Förtydliga gärna betygen, t.ex. om/att VG kan ges även om man inte lämnar in till första deadlinen. 
-Lite för många examinerande moment för en 7,5 hp kurs tycker jag. Grupparbeten är alltid krångligt 
på distanskurser eftersom det är svårt att samordna fyra personers lediga tid när man ska ses 
(chatta) och skriva.  
-- 
-Jag har gått andra 7.5hp kurser där litteraturmängden varit ungefär densamma men där man inte 
haft gruppmomentet eller pecha-kucha utan redovisat och diskuterat i olika fokusgrupper, 
diskussionsforum och med en examinerande rapport. 
Det blev lite för stor arbetsbörda med allt detta trots intressant redovisningsform. 
 
I grupp ska man nog helst inte vara fler än 3. det var svårt att hitta gemensam tid att diskutera o olika 
ambitionsnivåer gjorde arbete rätt frustrerande. 
hade hellre läst ett par projektbeskrivningar mm, själv och skrivit om dem ,för att sedan diskuterat 
vid nåt seminarietillfälle. 
 
-Jag tycker att det har varit en roligt och givande kurs! 

Kursansvarigas kommentar 

Mest krångel verkar det ha varit kring grupparbetet, och som en deltagare påpekar, 
grupparbete är svår på distans. Men vi har fått bra förslag för hur vi kan arbeta vidare med 
utvecklingen av momentet. Tack för det! 

Det finns olika synpunkter på Pechakucha inslaget som var nytt för i år.  Dels krävde det 
ganska mycket tid att skapa presentationen ( dvs ingen tid över till att läsa andras rapporter) 
och dels upplevdes det som ett effektivt sätt att ta del av andras arbete. Vi får funderar över 
inslaget.  



Mvh 

Frances och Amira Sofie (kursansvariga) 
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