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Cecilia Gärdén      2015-12-14 
Amanda Glimstedt 

Kursrapport 31DIA2 H15-1 Bibliotek 
och anva ndare 2, 7,5 hp NGBID14v 

1. Om kursen 
Kursen har gått på distans period 1-2 hösten 2015. Målen har varit: 

med avseende på kunskap och förståelse 
- kunna förklara hur en vald användargrupps informationsbehov, medievanor, 

informationssökning och informationsanvändning varierar i olika kontexter. 
- kunna redogöra för och problematisera arbetsmetoder och verktyg för tillgängliggörande i 

bibliotekssammanhang. 
med avseende på färdigheter och förmågor 

- kunna planera och genomföra en användarstudie genom intervjuer. 
-  kunna genomföra och presentera ett sökuppdrag åt en användare. 

med avseende på värdering och förhållningssätt 
-  kunna söka, värdera, tillägna sig och presentera aktuell forskning om olika aspekter på 

samspel mellan användare, bibliotek och informationssystem. 
 
Kursens innehåll inriktade sig på hur en användarstudie kan planeras och genomföras kring en 
specifik användargrupp. Intervju som metod gavs särskild vikt. Med hjälp av intervju och tidigare 
forskning undersöktes informationsbehov, informationssökning och informationsanvändning hos en 
användargrupp utifrån sociala och kulturella villkor. I detta sammanhang diskuterades tillgänglighet 
och utveckling av arbetsmetoder och verktyg. Självständig informationssökning utgjorde en viktig del 
av kursen. 
 
Undervisningen har bedrivits i form av seminarier, föreläsningar och grupparbeten. 

38 studenter registrerade sig på kursen. Vid kursslut var det 30 personer som var helt klara med 
kursen. Några studenter hoppade av/tog studieuppehåll och några hade kompletteringsuppgifter 
kvar att färdigställa. Överlag var det många studenter som fick komplettera sina uppgifter innan de 
var helt klara. Sex personer fick VG på kursen som helhet.  

2. Muntlig kursutvärdering 
Vid slutseminariet genomfördes muntlig utvärdering. Studenterna var överlag nöjda med kursen och 
framförallt mycket nöjda med slutseminarierna. Största utmaningen var att arbeta i grupp på distans.   
 
* Någon tyckte inte att sökuppdragen skulle ingå i rapporten. Själva uppgiften vara bra och lärorik, 
men det blev lite för mycket att hinna med.  
 
* Det var bra att få träna på olika typer av uppgifter enligt några andra studenter. 
 
* En annan student ville ha mer tid för att förbereda oppositionen (men ville samtidigt inte lämna in 
rapporten tidigare) 
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* Bra träning inför uppsatsen påpekade flera studenter 

3. Skriftlig kursutvärdering 

I enkäten har 9 har svarat av 38 (23%) 

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

Utifrån kursplanens mål skall du nu efter genomgången kurs: 

med avseende på kunskap och förståelse 

 kunna förklara hur en vald användargrupps informationsbehov, medievanor, 
informationssökning och informationsanvändning varierar i olika kontexter.  

 kunna redogöra för och problematisera arbetsmetoder och verktyg för tillgängliggörande i 
bibliotekssammanhang.  

med avseende på färdigheter och förmågor 

 kunna planera och genomföra en användarstudie genom intervjuer.  
 kunna genomföra och presentera ett sökuppdrag åt en användare. med avseende på 

värdering och förhållningssätt.  
 kunna söka, värdera, tillägna sig och presentera aktuell forskning om olika aspekter på 

samspel mellan användare, bibliotek och informationssystem.  

med avseende på värdering och förhållningssätt 

 kunna söka, värdera, tillägna sig och presentera aktuell forskning om olika aspekter på 
samspel mellan användare, bibliotek och informationssystem.  

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

 

Kommentar:  
-...skulle säga "stor utsträckning" 

2. I vilken utsträckning har du varit närvarande på undervisningsmomenten? 

Undervisningen har bedrivits i form av föreläsningar, handledning och slutseminarium. I vilken 
utsträckning har du varit närvarande vid/tagit del av dessa? 
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Kommentar:  
-Jag har aktivt tagit hjälp av handledaren  
-Jag kunde inte närvara vid slutseminariet och kände inte ett så stort behov av mycket handledning 

3. Om du inte har varit närvarande/deltagit i någon större utsträckning, varför inte? 

0 har svarat av 38 (0%). 
 

4. I vilken utsträckning har undervisningsformerna varit till hjälp för ditt lärande? 

 

Kommentar:  
-Slutseminarium särskilt givande! Även insp. föreläsningar och handledning mkt bra!  
-Referenser var lurigt till biblioteksplanerna, radioprogram och filmklipp  
-Videoinspelningarna har varit informativa och bra. Likaså var opponeringen i Borås givande, på det 
sätt att det också var ett tillfälle där man lärde sig (och inte främst "kontroll", även om det var det 
också).  
-Att arbeta i grupp är viktigt att behärska. Att genomföra en användarstudie som grupparbete på 
distans är enormt stressande och otillfredsställande. 

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

2 har svarat av 38 (5%) 
 
Kommentar:  
 
-Grupparbetet med 6 st personer som inte känner varandra var svårt av flera anledningar.  
 
Projektforumet var lite lurigt att skapa, men framförallt svårt att ha överblick över.  
 
Grupparbetet var extremt frustrerande på ett psykologiskt plan, speciellt då det startade i panik med 
att:  
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- hitta ett forum att kommunicera (vi valde projektgrupp)  
- välja ämne/användargrupp,  
- läsa in sig på all litteratur, t.ex. instervjumetodik 
- formulera frågeställningar utifrån litteraturen,  
- stämma av och diskutera dessa med alla i gruppen...  
- upprätta kontrakt, vilket vi inte hann... 
 
Det som hände var att vi i panik fick slänga ihop frågor, som vare sig var helt genomtänkta, 
gemensamma, grundade på en djup förståelse av forskningsläget, osv. 
I och med att dessa frågor inte var helt genomarbetade blev inte heller intervjuerna så bra som de 
kunde blivit. Förstår att ni menar att man behöver tiden för att analysera resultaten, men om man 
skulle ha skjutit deadline en vecka framåt för frågorna hade de, och rapporten, blivit bättre. Tycker 
också att man kan ta med i beräkningen att gruppen måste ha tid att forma sitt sätt att 
kommunicera, och gradvis blir effektivare - vilket kunde motivera en lite senarelagd deadline. Jag 
försökte få med alla i gruppen och lyssna in, men det gjorde att processen tog mycket lång tid. Tyckte 
personligen att det var mycket svårt att få en så stor grupp att fungera rent praktiskt kring en text 
som höll ihop (eller skulle hålla ihop...). I en annan grupp vet jag att flera personer uttryckte att de 
blev helt överkörda och lyssnade på, där en del tog kommandot med lite väl fast hand, och i 
ytterligare en grupp fanns det en person som inte bidragit med ett enda ord (!) i rapporten (men väl i 
egna bilagan), vilket de andra såklart var lite sura över. Samtidigt förstår jag poängen med 
grupparbete, och att det blir en variation i arbetssätten - samt att det är viktigt att öva på att arbeta i 
grupp - inte minst inför det faktum att man ofta arbetar så i yrket. Tror personligen att det skulle 
hjälpa mycket om grupperna hålls mindre.  

-Det är i princip omöjligt att få till ett arbete som flyter när man arbetar på distans. Det hänge rpå att 
en eller några får ta ett mycket större ansvar för att driva igenom det hela. 

6. I vilken utsträckning har kurslitteraturen varit till hjälp för ditt lärande? 

 
7. Om du inte tycker att kurslitteraturen varit till hjälp för ditt lärande, varför inte? 

 0 har svarat av 38 (0%). 
 
8. Ungefär hur många timmar per vecka har du i genomsnitt lagt ner på arbete med kursen? 
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Kommentar:  
-Det var mycket som skulle göras på kort tid och alla i gruppen var inte så aktiva så några fick göra 
väldigt mycket  
-I snitt blev det detta, men med arbetsformen att vänta in andras svar bestod mycket i att försöka 
"synka" med andra i gruppen, och utöver detta mycket tid på "stand-by" i väntan på andras svar. 
-Dubbelt upp mot vad jag "borde". 

9. Om du har lagt ner färre än 31 timmar, varför? 

Kommentar:  
-Det är halvfart så jag ska bara läsa 20 h per vecka så 30 h är på tok för mycket  
-Det har bara blivit så 
-Det är en halvfartskurs ju! Och jag förvärvsarbetar. 

10. I vilken utsträckning har arbetsbelastningen varit jämnt fördelad över de drygt fyra veckor som 
kursen pågick? 

 

Kommentar:  
-Mera belastning mot slutet, inlämning av rapport och förberedelse opponering.  
-Fick vänta in de i gruppen som trodde att de kunde ta två veckor på sig att transkribera sin intervju  
-Extremt stressigt i början, sedan mycket böljande. En person Det som hände i vår grupp var att en 
person självmant tog på sig ganska stora delar av arbetet, men några veckor innan inlämning 
hoppade av. Hon förde kommunikation kring detta med handledaren (fick vi veta i efterhand), men 
inte i gruppforumet. Jag försökte stämma av situationen med alla i vår grupp, och vi chattade och fick 
en klarare bild av hur arbetet gick. Dock "avböjde" en person att chatta (hur man kan göra det i ett 
grupparbete?), men hon gick istället in på chathistoriken (!) och tyckte att någon sagt fel saker... 
Hursomhelst hoppade hon strax efter av gruppen, vilket nog var bra. Däremot fick vi stryka all text 
som hon skrivit, och intervjun, och det var svårt att samordna allt detta på ett enkelt sätt, även om vi 
chattade på regelbunden basis. Det gjorde att arbetsbördan blev ojämn.  
En annan faktor var att en i gruppen var sjuk, och sedemera var tvungen att hoppa av. Det gjorde att 
vi väntade in henne ett antal dagar. Vet att ni skrev att man ska kontakta handledaren så snabbt det 
var problem, med här hade det känts som att man satte dit en person som var sjuk om man direkt 
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signalerat till handledaren. 
-Det var för mycket att göra i början. Val av grupp, arbetsgrupp, hitta och läsa litteraturnoch göra en 
intervjuguide. På två veckor. 

11. I vilken utsträckning tycker du att examinationen har stämt överens med kursens mål? 

Kursen har examinerats genom en användarstudie med tillhörande sökuppdrag. I vilken utsträckning 
tycker du att examinationen har stämt överens med kursens mål? 

 

12. Om du upplever att den inte har stämt överens med målen, varför? 

0 har svarat av 38 (0%). 
 
13. I vilken utsträckning upplever du att kursen har knutit an till de professionella fält utbildningen 
förbereder för? 

  

 

Kommentar:  
-Jag är inte en stor anhängare av grupparbete på högskolenivå 
-Jag hade nog hellre studerat redan tidigare gjorda användarstudier. Det hade varit mer förankrat 
med verkligheten. 

14. I vilken utsträckning upplever du att kursen har knutit an till forskning inom kursens 
ämnesområden?  
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Kommentar:  
-Framförallt i forskningen kring respektive användargrupp, samt att man fick inblick i de andras på 
opponeringen. 

15. Har du fler synpunkter om hur vi kan vidareutveckla kursen? 
Kursutvärderingens resultat kommer att sammanfattas och kommenteras i en kursrapport som 
publiceras i kursens aktivitet i PING PONG och på webben (BHS/Student/Kursrapporter/-
utvärderingar) senast två månader efter avslutad kurs. 

4 har svarat av 38 (10%). 
 
Kommentar:  
-Kanske fler fasta deadlines i tidsplanen. Nu var det en deadline för val av ämne och intervjumanual 
men det hade varit bra om alla hade fattat att intervjua och transkribera inte kan ta tre veckor.... En 
deadline för intervju och för transkriberingen hade gjort att jag sluppit känna mig som en 
slavdrivare... 
-Att arbeta i grupp är lärorikt men kan också vara väldigt frustrerande. Jag hade gärna sett att 
grupparbeten hade inlett hela utbildningen, detta hade förenklat för studenterna att knyta kontakter 
i ett tidigt stadie!  
-Jag tycker att delen med grupparbete på distans har varit mycket problematisk. Jag förstår dock 
poängen, och tycker också att det över hela utbildningen är bra med olika typer av arbeten och 
examinationer, varav grupparbeten gärna kan vara ett.  
 
Det som har hänt i min grupp, och även i andra grupper har varit att man har fått välja på att försöka 
vänta in övriga gruppkamrater, och föra en demokratisk ton i de forum som finns till buds. Det är en 
svår balans att försöka vara tydlig, men inte heller köra över någon.  
 
Vill säga att jag är nöjd med feedback från lärarna, tydligt och bra, det har varit konstruktiva förslag.  
 
Vid ett par gånger har PIM och annan kommunikation från handledaren som rört hela gruppen inte 
gått ut till alla medlemmarna. Kanske det var en miss i PIM, men tror det är bra att vara noga med att 
alla i gruppen får samma information ungefär samtidigt (om det rör sådant som är relevant för hela 
gruppen).  
 
Tror följande skulle hjälpa:  
1. Inte ha så stora grupper. Absolut max 4 pers i varje grupp. 
2. Gärna om det är praktisk möjligt att bilda grupper på plats i Borås slutet av föregående kurs 
(många av oss kände inte igen ansiktena på de de arbetat med i gruppen när vi skulle sammanstråla i 
Borås). Grupperna som var nu bildades lite i panik, då en del var rädda att hamna utanför - därav blev 
det också stora grupper (jag ville inte säga nej till några som frågade och ville vara med trots att jag 
själv helst ville vara i en grupp om 4). 
3. Ha något mer tips på hur man bäst arbetar i grupp på distansstudier, rent praktiskt/tekniskt. Vet 
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att ni nämner olika forum, men det som var svårt för oss var att hitta ett sätt att kommentera den 
gemensamma texten, för att få en uppfattning om "gruppens" eller majoritetens åsikt. Vi använde 
projektgrupp, men det var en del problem med det, framförallt att kommentera kring texten.  
4. En angränsande aspekt är det psykologiska. Metakommunikation är nog det svåraste vad gäller 
grupparbete på distans. Speciellt svårt är det när man inte känner varandra eller har ett bra forum att 
kommunicera i. Mot mitten av kursen föreslog jag att vi chattade, för att kunna stämma av bättre. 
För oss underlättade det stort (tidigare visste man inte riktigt visste vad alla andra uppfattade). Hon 
som sedermera hoppade "avböjde" förresten chatten, trots att det var något alla andra ville. Det var 
det första varningstecknet, och lite senare hoppade hon av. Hon hade också tidigare ibland tagit sig 
tolkningsföreträde eller sagt "Denna del tar jag!". I min värld är det bättre att säga "Är det ok att jag 
tar denna del av arbetet?". Å andra sidan är risken att arbetet aldrig blir klart om alla alltid ska lyssna 
in varandra i allt, men hoppas ni förstår vad jag menar.  
 
Jag misstänker att ni menar att vi skulle hanterat det genom att ha hänvisat till det kontrakt vi 
upprättat första veckan, vilket vi dock inte hade hunnit göra. Ska också säga att jag tycker ni har varit 
tydliga med att kontakta handledaren om att det är problem. Det bygger dock på att 
kommunikationen i gruppen fungerar ok så att man både kan få en uppfattning om vad gruppens 
"vilja" är (och inte på eget bevåg gör sig till företrädare för allas vilja), samt att personer också för 
kommunikation med gruppen (och inte utan att signalera det inför gruppen hoppar av mot slutet). 
Kanske det går att ha någon lista med titeln: "Viktigt att tänka på vid grupparbeten på distans".  
Å andra sidan vet jag inte om det skulle hjälpa, eftersom - lite diplomatiskt uttryckt - olika personer 
har olika lätt att arbeta i grupp. Tack, och vill betona att jag är nöjd med lärarnas insatser, men 
mycket missnöjd med upplägget med grupparbete på distans i stora grupper 
 
-Det enda jag har att anmärka på är hur handledaren pushade på den som tidigt ville hoppa av att 
fortsätta vilket ändå resulterade i att personen i fråga hoppade av mindre än två veckor innan 
inlämning. Hela diskussionen pågick mellan dem utan att vi andra i gruppen visste något 
överhuvudtaget. 

4. Kursansvarigas kommentarer 
Vi kan konstatera att vi hade väldigt lärorika slutseminarium med livliga diskussioner och 
gemensamma genomgångar. Studenterna gjorde överlag väldigt bra och förberedda oppositioner. 
Kursinformationen, inspelade föreläsningar, handledning, seminarier etc. tycks ha fungerat mycket 
väl.  

Samarbetet i vissa av grupperna har däremot inte fungerat optimalt. Det har varit svårt i några av 
grupperna att se till att arbetsfördelningen blev rättvis. Under kursen har vi poängterat att vi i 
utbildningen som helhet arbetar med en variation av undervisningsformer, arbetsformer och 
examinationsformer. Enligt utbildningsplanen på Bibliotekarieprogrammet innebär arbetsformerna 
såväl självständigt arbete som grupparbete. De flesta yrkesverksamma bibliotekarier arbetar i olika 
gruppkonstellationer i sin närmiljö och på distans i sin yrkesutövning, oavsett bibliotekstyp. Denna 
kurs ger därför möjlighet för studenterna att träna på arbete kring biblioteksfrågor i grupp. Detta har 
studenterna haft förståelse för och ställt upp på, men i grupper där det funnits problem på 
individnivå har arbetet försvårats. Framöver kommer vi därför att ge ännu fler tips än vad vi redan 
gör på hur de kan samarbeta för att de ska komma igång snabbare med sitt arbete (Facebook-
grupper, Google Docs, Skype, etc.) Vi kan också göra fler schemalagda avstämningar och handledning 
för att stödja med lite fler ramar. Det är också till fördel för handledarna som bättre kan planera in 
sin handledningstid. 
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Vi kan också konstatera att övergången från Harvard till APA var mycket mödosam och att APA, ett 
system för vetenskapliga tidskifter, inte fungerade särskilt väl för studenternas rapporter och 
sökuppdrag i kursen. Övergången är emellertid ett beslut som tagits på högre nivå än kursnivå. 


