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Kursrapport Vetenskapsteori och 
forskningsmetoder II, BIB 14, vt 2017 
Genomströmning och betyg 
Genomströmningen på kursen var mycket god. Antalet studenter som var registrerade på kursen var 
50. De allra flesta studenterna lämnade in uppgiften vid första examinationstillfället. Fyra 
examinationstillfällen har erbjudits på vårterminen, då kursen utgör förkunskapskrav inför 
uppsatskursen. Betygen för hela kursen fördelar sig som följer den 24 april (2 inlämningstillfällen 
kvar):  

Antal VG: 16 
Antal G: 22 
Antal U: 5 

Ej lämnat in/deltagit:3 

Sammanställning av enkäten (20 av 53 har svarat: 37%) 
 
1. I vilken utsträckning tycker du att du har uppnått kursens mål? 

Antal Fördelning Alternativ 
0 0% Mycket liten utsträckning 
3 15% Ganska liten utsträckning 
9 45% Ganska stor utsträckning 
8 40% Mycket stor utsträckning 
 
Respondentkommentarer: 

• Ansatserna är svåra att greppa. 
• Saker har blivit mycket klarare i och med kursens gång och i och med möjligheten till närstudier 

av artiklar. Att allt dessutom har relaterats till uppsatsämnet har gjort studierna mer fokuserade. 
• Eftersom vi bearbetade materialet i form av en skriftlig rapport lärde vi oss också mer och tog 

tillvara på de teoretiska kunskaperna. 

2. I vilken utsträckning har undervisningsformerna varit till hjälp för ditt lärande (föreläsningar, 
teoriworkshop, metodworkshop)? 

Antal Fördelning Alternativ 
1 5% Mycket liten utsträckning 
4 20% Ganska liten utsträckning 
15 75% Ganska stor utsträckning 
0 0% Mycket stor utsträckning 



Respondentkommentarer:  

• Föreläsningarna har varit bra och en har kunnat välja vilka som var mest relevanta för en, 
beroende på vilka metoder en var intresserad av. Dock kändes det sent med båda workshopen 
eftersom en redan hade lärt sig ganska mycket själv. Då satt en mest och berättade för andra 
som inte förberett sig än att faktiskt använda något själv. 

• Föreläsning brukar jag ha lite svårt att ta till mig. Men workshoparna har varit till stor hjälp för 
att få överblick och veta vilka artiklar som fungerar. 

• Jag personligen tycker att fördjupningen i litteraturen ger mig mest men, särskilt, teoriwo 
• Teoriworkshopen fick jag dessvärre inte ut så mycket av, speciellt inte eftersom vi skulle läsa 

igenom ett antal artiklar "lite snabbt" för att sedan sammanställa dessa. Föreläsningen om teori 
var till stor hjälp men jag hade önskat kortare artiklar alternativt en längre workshop. 
Metodworkshopen var däremot till mycket stor hjälp, det kändes väldigt bra med tydliga 
instruktioner för att direkt börja med rapporten. Den låg lagom långt in på kursen och kändes 
relevant. 

• Hade kanske varit lättare om man fått tid på sig innan att läsa artikeln för att sedan tillsammans 
leta upp teorin osv. 

• Workshopsen har varit bra, däremot hade jag önskat fler föreläsningar (på campus) i början av 
kursen. 

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

• Föreläsningarna har varit bra och en har kunnat välja vilka som var mest relevanta för en, 
beroende på vilka metoder en var intresserad av. Dock kändes det sent med båda workshopen 
eftersom en redan hade lärt sig ganska mycket själv. Då satt en mest och berättade för andra 
som inte förberett sig än att faktiskt använda något själv. 

4. I vilken utsträckning har kurslitteraturen (Wildemuth) varit till hjälp för ditt lärande? 

Antal Fördelning Alternativ 
3 15% Mycket liten utsträckning 
1 5% Ganska liten utsträckning 
7 35% Ganska stor utsträckning 
9 45% Mycket stor utsträckning 

Respondentkommentarer:  

• Mycket lätt att läsa om ens valda metoder. 
• Kurslitteratur var väldigt krånglig skrivit hade varit bättre med annan kurslitteratur också då 

man kanske fått en större förstelse. 
• Tydligt med uppdelningar om olika sorters metoder, dock lite tradigt att komma igenom. 
• För vissa delar var Wildemuth enbart ett tillräckligt underlag, det kändes dock lämpligt att 

komplettera med annan litteratur men så ingick ju också egensökt litteratur i kursen. 
Tillsammans med exempelvis Kvale och Bryman tyckte jag att litteraturen var fullständig, i alla 
fall för mitt ändamål. 

• Har använt den i ganska stor utsträckning till rapporten. Men har även använt andra 
metodböcker. 

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

• Kurslitteraturen var väldigt svår att förstå. Det hade varit bättre med annan kurslitteratur också 
då man kanske fått en större förstelse. 

• Bryman fungerar utmärkt för den här kursen och det är en bok man redan lagt mycket pengar 
på att köpa in. Det känns onödigt att ha Wildemuth av den anledningen att Bryman är mer 
lättförståelig, plus att man heller inte behöver köpa in något nytt om man bara utgår från 
Bryman. 



6. Ungefär hur många timmar per vecka har du i genomsnitt lagt ner på arbete med kursen? 

Antal Fördelning Alternativ 

1 5% Upp till 20 timmar/vecka 

4 20% Mellan 21 och 30 
timmar/vecka 

9 45% Mellan 31 och 40 
timmar/vecka 

5 25% Mellan 41 och 50 
timmar/vecka 

1 5% Mer än 50 timmar/vecka 

Respondentkommentarer:   

• Alldeles för mycket tid visade det sig. Jag var tvungen att ta bort mycket av texten jag jobbat på 
eftersom minimumet var så snålt. Det kändes omöjligt att skriva om fyra artiklar, jämföra dessa, 
skriva om metoderna och dessutom komma fram till en slutsats på 3500 ord, när en annan 
rapport kan ha samma minimum på endast en artikel. 

• Rapporten tog väldigt lång tid, i synnerhet eftersom jag valde att skriva själv. 
• Det är en krävande kurs som man känner stor press inför att klara eftersom det är något du 

behöver inför kandidatuppsatsen. Den kunde gärna få ligga under höstterminen för att minska 
stressen och pressen. 

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

• Det har varit en väldigt luddig kurs inga klara riktlinjer på vad man ska göra exakt, vilket har 
gjort att man fått lägga ner oerhört mycket timmar på att bara försöka förstå själva uppgiften. 
Skulle även varit uppskattat om examinatorn faktiskt går igenom vad, vilka delar som behövs 
förbättras när man gör en inlämning. 

• Har en 75% tjänst vid sidan av skolan. 
• Har inte behövt mer tid till att utföra uppgifterna. Har förkunskaper sedan tidigare som 

förmodligen också har hjälpt till. 
• Brukar inte behöva lägga fler timmar än så på mina studier. 
• Har inte haft tiden eller sett att de behövts 

8. I vilken utsträckning har arbetsbelastningen varit jämnt fördelad över de 5 veckor som kursen 
pågick? 

Antal Fördelning Alternativ 

1 5% Mycket liten utsträckning 

2 10% Ganska liten utsträckning 

14 70% Ganska stor utsträckning 

3 15% Mycket stor utsträckning 

Respondentkommentarer:  

• Det var bra att en tidigt var tvungen att ha skrivit mycket av sin text till metodworkshopen 
eftersom det gjorde att en hade massa tid efter det. 

• Väldigt stor uppgift svårt att hinna klart i tid 



• Det har varit skönt med mycket egen tid att fritt disponera. Naturligtvis krävs eget 
ansvarstagande men för en så stor uppgift som rapporten hade föreläsningar och dylikt mest 
legat i vägen och stört. 

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

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

Antal Fördelning Alternativ 
1 5% Mycket liten utsträckning 

2 10% Ganska liten utsträckning 

10 50% Ganska stor utsträckning 

7 35% Mycket stor utsträckning 

Respondentkommentarer:  

• Uppsatsen kommer också snart. 
• Som nämnts är en rapport en lämplig metod att sammanställa sina kunskaper, jag tycker dock 

att ordlängden kan förlängas något om man valt att arbeta själv. En stor utmaning var att 
begränsa antalet ord villket tyvärr fick till följd att en del relevant text fick raderas. 

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

Inga kommentarer 

11. I vilken utsträckning upplever du att kursen har knutit an till de professionella fält utbildningen 
förbereder för? 
 
Antal Fördelning Alternativ 
2 10% Mycket liten utsträckning 
9 45% Ganska liten utsträckning 
6 30% Ganska stor utsträckning 
3 15% Mycket stor utsträckning 

Respondentkommentarer:  

• Det kändes dock som att kursen kom alldeles för sent. 
• Jag tror inte man pratar så mycket om framför allt analysmetoder på fältet. 
• Om syftet är att arbeta på ett högskolebibliotek eller forskningsbibliotek så finns användning för 

denna kursen, men då forskning visar- och de flesta hävdar att de kommer att arbeta på 
folkbibliotek efter avslutad biblioteksutbildning var detta på alldeles för hög nivå för att vara 
relevant. Jag har flera års erfarenhet av arbetet bakom olika biblioteksdiskar, och från det och 
genom att prata med kollegor känns mycket av denna kursen på en för hög nivå. 

• Bra att Cecilia Gärdén inledde med att prata om kursens relevans för framtida yrket (t.ex vid 
utvärdering av verksamhet, att kunna skriva en studie osv). Men i övrigt kan jag tänka mig att 
det är svårt att koppla kursen till det professionella fältet och själva yrkesutövningen. 

• Svårt att veta hur stor användning vi kommer ha av denna kunskap i arbetslivet. Kanske att vi 
kommer kunna använda någon datainsamlingsmetod framöver. 

12. I vilken utsträckning upplever du att kursen har knutit an till forskning inom kursens 
ämnesområden? 



Antal Fördelning Alternativ 
0 0% Mycket liten utsträckning 
3 15% Ganska liten utsträckning 
9 45% Ganska stor utsträckning 
8 40% Mycket stor utsträckning 

Respondentkommentarer:  

• Det var bra att en inte behövde välja artiklar med samma ämne. 
• Det beror på vad som menas med kursens ämnesområden. Kopplingen till forskning har varit i 

form av artiklarna som vi använt till rapporterna. 

13. Har du fler synpunkter om hur vi kan vidareutveckla kursen? 

• Jag tycker att kursen har varit bra och givande, den kändes väl föreberedande inför kandidaten 
och jag känner mig mycket säkrare nu än i början vid exempelvis teoretisk användning. Det var 
också bra med mycket egentid men som jag nämnt hade jag önskar större antal ord att röra mig 
med. 

• Tycker den här kursen borde ligga innan jul exempelvis. Detta eftersom inlämningen är oerhört 
stor och väldigt svårt att förstå och klara av. Borde varit fler föreläsningar som förklarar mer om 
själva inlämningsuppgiften och där man går igenom mer om olika analysmetoder och vad dessa 
faktiskt innebär. 

• Ha kvar placeringen av kursen inom utbildningen! Liksom de campusföreläsningar som varit. 
Men sätt in ett till fysiskt tillfälle för metodworkshopen (den obligatoriska) i stället för det 
skriftliga. 
Ha ett diskussionsforum också på Pingpong.  

• Om det hade varit möjligt hade jag gärna haft kursen tidigare. Jag vet att kursen redan blivit 
förflyttad en gång men det känns fortfarande stressigt att den ligger så pass nära 
kandidatuppsatsen. 

• Problem uppstod när inlämningen inte fick lämnas in i pdf. Lämnade in den i odt och eftersom 
den som rättade min inlämning inte visste hur en öppnar en odt fil korrekt så kom inte 
sidhuvudet med. Fick komplettering för saknad information när det faktiskt fanns med. Detta 
hade inte hänt om vi fått lämna in i pdf. 

• Mer hjälp från lärare när det bes om det, lite trevligare och tillmötesgående ton vid mailkontakt, 
mer ordning och koll på vad som händer i kursen. Båda kursansvariga ska vara väl informerade 
om vad detta som gäller om examinationer istället för att skicka studenterna mellan sig som när 
man kastar gris, skriv upp alla kriterier för examinationer vid instruktioner på 
inlämningsmodulen för att få ett genomgående tema med andra kurser.  
Plus en ordentlig genomgång av APA-systemet innan ni ber oss skriva en hel rapport och slänger 
in ett nytt referenssystem, genomgångar av detta system finns på andra högskolor och det 
behövs här ifall det är ett av kriterierna för godkänt. 

• Tycker att det var märkligt att de som valde att arbeta enskilt hade exakt samma krav på 
uppgiften men 1000 färre ord att röra sig med. Jag anser att det var för få ord för att kunna 
analysera så pass mycket som behövdes enligt instruktionerna. Jag förstår inte varför vi som 
arbetade ensamma fick färre ord att arbeta med då det gjorde att man fick ta bort saker som 
man ansåg viktiga och som hade behövts vara med. Det hade varit bra att ord antalet var 
detsamma eftersom att uppgiften är exakt samma. 

• Det känns jättetrist att det syns på kommentarerna att läraren inte läst hela texten. Det gör mig 
faktiskt ganska så besviken. En kursare hade läst igenom texten tidigare och när jag förklarade 
till denne om kommentaren jag fått förstod hen inte alls hur det gick att missa min poäng. 
Kommentarerna har flera gånger ifrågasatt något som jag förklarat i rapporten och läraren har 
uppenbarligen inte läst allt jag skrivit. 
Dessutom har det varit otroligt oprofessionellt att inte alla fått svar samtidigt. Själv var jag en 
av de lyckligt lottade som fick svar tidigare, men det tar inte bort det faktum att många var 
tvungna att vänta flera dagar efter vi andra fått svar. Det visar på att antingen måste lärarna bli 
snabbare eller så ligger kursen fortfarande för tidigt. För det handlar om mer än våra betyg. Det 
handlar om vår framtid och att vi ska kunna få godkänt på denna kurs så att vi kan skriva 
kandidaten som vi har jobbat för i snart tre år. Att inte ta en sådan viktig kurs på större allvar är 
skamligt. Förhoppningsvis behöver inte nästa års tredjeårselever vänta och får en värdig chans 
att klara en eventuell komplettering. 



• Förklaringen till de olika delarna i rapporten var ibland något svåra att tolka och jag känner att 
man kan tolka dem på flera olika sätt. Om det går, skriv bättre förklarat vad man ska ha med, 
eller mer en förklaring till hur man ska tänka när man sitter med uppgiften. 
 
Kursen måste ligga ännu tidigare och inte under samma termin! 

• Rapporten var ganska omfattande, den detaljerade beskrivningen av rapportens innehåll och 
disposition gjorde att det blev mycket att hålla reda på och förhålla sig till. I övrigt hade jag 
väldigt svårt att hitta artiklar, dels p.g.a svårt att söka på specifika forskningsmetoder och dels 
att hitta forskningsmetoder som också stämde överens med mitt ämne. Däremot hittade jag 
många kandidatuppsatser med "rätt" forskningsmetoder och rätt ämne som kunde inspirera inför 
mig egen kandidatuppsats, men man fick ju bara använda en artikel på den nivån vilket var lite 
dumt! 
 
Bra att man nu fått koll på att det finns metoder både för insamling och för analys. 

• komplettera den 28 e februari, när vi inte har fått tillbaka tentan än? Jag kan också tycka att 
en komplettering borde ligga över sommaren också, som en andra chans ifall man inte kan 
komplettera just nu, då kunde man väntat lite med den första kompletteringen istället.  

• Det är toppen att ni har lagt upp flera inlämningar på kort tid för att öka chansen att hinna 
färdigt innan kandidatuppsatsen. Fler kurser borde ha samma upplägg istället för att dra ut 
på det under ett helt år. 

Kursansvarigas kommentarer 

• Många av studenterna har åstadkommit välskrivna och genomarbetade rapporter, vilket 
bådar gott för uppsatskursen! Teoriworkshopen plus Cecilias nya föresläsning om att 
identifiera teori har klart bidragit till högre kvalitet på rapporterna. Flera av rapporterna 
imponerar i kvalitet.  

• Det står klart att instruktionerna upplevts som komplexa och svårförståeliga av en del av 
studenterna trots granskningsguiden som var ny för i år.  Nästa år kommer vi att försöka 
tydliggöra instruktionerna på ett bättre sätt. Möjligtvis är det så att instruktionerna är helt 
enkelt för långa och detaljerade och skulle vinna på en förkortning.  

• Det står klart att många studenter inte lagt ner heltid, dvs. 40 timmar per vecka. Det innebär 
i princip att kraven borde höjas. Men samtidigt upplevde flera studenter kursuppgifterna 
som mycket krävande. Vi kan konstatera att det är svårt att hitta en bra balans. 

• Överlag verkar kursen fungera väl som en ingång till den kommande kandidatuppsatskursen.  
• Kursens placering samt att den utgör ett förkunskapskrav för kandidatkursen gör att flera 

upplever kursen som stressigt. Det är stressigt även för lärarna som måste hinna läsa 
uppsatserna i god tid. Om kursen placeras tidigare under utbildningen mistar den sin 
relevans för kandidatkursen, vilket gör att den måste omarbetas från grunden och ta en 
annan form. Det är med andra ord en fråga som måste tas upp inom programmet för att 
försöka hitta den bästa lösningen. 

• Någon student efterfrågar en genomgång av APA systemet. Det finns en skriftlig guide och vi 
tror att en muntlig genomgång skulle fungera mest sövande. Själva rapporten däremot tycker 
vi utgör ett bra tillfälle för ”learning-by-doing”. Vi kan även lämna frågan vidare till 
programansvariga – möjligtvis kan systemet presenteras mer grundligt tidigt i utbildningen. 
 

Frances Hultgren och Julia Pennlert, kursansvariga 
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