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Kursrapport: Bibliotek och användare (31DIA1) 7,5 hp VT15 
 
 

Kursens form och innehåll 
Kursen behandlar hur användare interagerar med bibliotek och bibliotekarier och belyser 
förutsättningar för detta. Teman i kursen har varit användares sätt att söka och använda information, 
litteratur och kultur samt bibliotekens och bibliotekariers metoder för att förmedla och 
tillgängliggöra olika resurser inom biblioteksverksamheter. Dessutom behandlas läsning, medievanor 
och litteraturförmedling. Undervisningsformerna har varit föreläsningar och seminarium. 

Beskrivning av kursens genomförande 
Kursen inleddes med litteraturstudier och ett par inspelade föreläsningar, därefter en träff i Borås i 
november där ett antal föreläsningar gavs. I januari 2015 skrevs en tentamen i lärplattformen 
Pingpong, och efter ytterligare några veckor ägde en andra träff rum i Borås. Vid träffen genomfördes 
ytterligare två examinationer, dels i form av ett seminarium (s.k. Tidskriftsklubb) och ett 
slutseminarium (s.k. Framtidsverkstad). 

Lärare i kursen 
Kursansvariga ht 14 har varit Britt Omstedt, Louise Bjur och  Jenny Lindberg. Följande lärare har 
också medverkat som föreläsare och/eller examinatorer: Anna Lundh, Ola Pilerot, Amira Sofie 
Sandin, Gullvor Elf, Mats Dolatkhah, Skans Kersti Nilsson, Cecilia Gärdén, Monika Johansson. 

Examinationer och resultat  
Examinerande moment har varit seminarium i form av tidskriftsklubb, ett slutseminarium och en 
tentamen i pingpong. När rapporten skrivs har 31 blivit helt klara med kursen. Av dem har 17 
personer fått betyget G och 14 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 12 personer utav 56 möjliga, alltså endast 
21 % av deltagarna, varför vi inte kan dra för stora slutsatser av den. 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.  

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.  

x I vilken utsträckning tycker du att du har uppnått kursens mål? 

Sammantaget tycker 100 % av de svarande att de uppnått kursens mål i ganska eller mycket stor 
utsträckning (17 %).  
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x Närvaro 

Av dessa distansstudenter har 5 studenter, 42 % närvarat mycket stor utsträckning vid 
undervisningsmomenten, 5 personer i ganska stor utsträckning och 2 person i mycket liten 
utsträckning.  

x Har undervisningsformerna varit till hjälp för lärandet? 

92 % (11 svarande) anser att så är fallet i ganska eller mycket stor utsträckning. I person svarar i mycket 
liten utsträckning. En person efterlyser fler inspelade föreläsningar, en person uppskattar 
seminarieformen och att arbeta med seminariefrågor i grupp, samma person uppskattar föreläsningar 
på plats som ger möjlighet att ”lära med flera sinnen”. En person efterlyser instuderingsfrågor till 
litteraturen. 

x Har kurslitteraturen varit till hjälp för lärandet? 

De flesta av dem som svarat anser att kurslitteraturen varit till stor (10 personer)eller mycket stor hjälp 
(1 person). Fyra kommentarer finns om att det är mycket litteratur och en efterlyser instuderingsfrågor 
av den anledningen.  Kursansvarigas kommentarer: 

Antalet sidor obligatorisk kurslitteratur uppgick till ca 900 s. Till detta kom egensökta vetenskapliga 
artiklar till tidskriftseminariet. Detta antal får anses vara normalt för en kurs av denna omfattning och 
utformning och följer utbildningsutskottets riktlinjer. Vad gäller instuderingsfrågor kan de 
diskussionsfrågor som föreläsarna skickat med även användas som ingångar till kurslitteraturen.  

x Arbetsbelastningens fördelning 

Sju personer uppger att arbetsbelastningen varit jämnt fördelad i mycket (2 pers.) eller ganska stor 
utsträckning (5pers.). Fyra personer tycker att den varit det i ganska liten och en person i mycket liten 
utsträckning. En kommentar finns och av den framgår att det för en person varit besvärligt att kursen 
gick över julperioden.  

x Har examinationsformerna stämt med kursens mål? 

Kursen har examinerats genom tidskriftsseminarium, tentamen och slutseminarium med 
framtidsverkstad. Alla upplever att examinationerna stämt överens med kursens mål i mycket (33 %) 
eller ganska stor (68 %) utsträckning. Tre kommentarer finns som uttrycker uppskattning för seminarie-
formen som examination och beskriver seminarierna som intressanta och utvecklande. En person 
ifrågasätter poängskalan i tentamen men det är svårt att förstå vad som avses. En person tycker tentan 
borde förlängas vilket också görs till senare kursomgångar. En person efterlyser bättre återkoppling på 
tentamen. Nu ges en skriftlig tentamensgenomgång som läggs upp i pingpong efter första 
tentamenstillfället.  

x I vilken utsträckning har kursen knutit an till professionen?  

10 av de 12 som svarat tycker att så är fallet i ganska eller i hög grad. En person menar att ”relevanta 
diskussioner osv förekom i allra högsta grad”.  
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x I vilken utsträckning har kursen knutit an till forskningen inom ämnesområdet? 

11 av deltagarna tycker att den gjort det i ganska stor eller mycket stor utsträckning. Inga kommentarer 
finns till denna fråga  

x Fria kommentarer och muntlig utvärdering 

I de fria kommentarerna, som är tre till antalet, upprepas samma åsikter om för mycket litteratur och 
att man gärna vill ha inspelade föreläsningar. Kritik har framförts mot den något tidspressade 
tentamensformen i Pingpong.  

   

  

Förslag till fortsatt kursutveckling 
Mer tid avsätts för den skriftliga tentamen.  

Nya kursansvariga avser att se över kursinnehållet med avseende på volym och fokusområden samt 
möjligheten att spela in fler föreläsningar.  

Seminarieaktiviteterna har rönt stor uppskattning och bibehålls vid andra kursträffen. 

 
Britt Omstedt och Jenny Lindberg 

2015-03-20 


