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Kursrapport 32IVP1 H15-1 Verksamhetsförlagt projektarbete, 7,5 hp 

BMBD114h 
 

Om kursen 

Kursen har pågått på masternivå, distans, period 1 och 2 ht 2015, mellan 31 augusti och 4 november.  

Kursen mål var enligt kursplanen:  

 planera och genomföra ett projekt eller delprojekt utifrån en projektmodell 

 kommunicera med olika typer av uppdragsgivare i olika faser av ett projekt 

 identifiera samt använda lämpliga vetenskapliga metoder och teorier samt tidigare forskning 
som stöd i genomförandet av ett projekt 

 i tal och skrift retrospektivt sammanfatta och analysera ett genomfört projektarbete 
 
Undervisningen har bedrivits i form av inlämningsuppgifter, seminarier, projektarbeten och 
handledning. 

Genomströmning och resultat 
Tjugo studenter var registrerade på kursen. En student hoppade av utbildningen under kursens gång. 
Alla utom två studenter lämnade in rapporter.  Vi vet inte varför, då de inte meddelat studieupphåll 
eller annan orsak. Genomströmningen kan därmed beskrivas som mycket god.  

Alla studenter som deltog vid seminariet gjorde godkända oppositioner. Betygsmässigt fördelar 
resultaten sig som följer: 13 godkänt, 2 väl godkänt, 2 underkänt. Både när det gäller projekt- och 
kommunikationsplanen och rapporten var det många av studenterna som fick komplettering innan 
uppgiften kunde godkännas.  

Muntlig kursutvärdering 
I den muntliga kursutvärderingen framkom följande: 

 Kursen uppfattas som givande och meningsfull. 
 

 Det var svårt att skriva projektplanen så tidigt i arbetet eftersom så mycket fortfarande var 
osäkert. Samtidigt insåg studenten att det var tvunget att komma igång och att ha något att 
arbeta utifrån. Kanske kunde det lyftas fram tydligare att det går att avvika från planen om 
det visar sig finnas goda skäl.  

 

 Den kontakt som kursen ger med en organisation uppskattades mycket, även om ingen av 
studenterna hade tillbringat så mycket tid i organisationen (förutom någon som arbetade 
extra på arbetsplatsen). Mottagandet från kontaktpersoner och andra upplevdes ha varit 
mycket gott.  

 

 Vissa problem upplevdes med de dubbla uppdragsgivarna, där det fanns förväntningar från 
endera som inte riktigt fungerade med den andra parten. Det föreslogs att vi kunde vara 
tydligare med att det går att ta fram två, något olika, versioner: en för kursen och en till 
värdorganisationen (men givetvis utan att det är alltför olika produkter som krävs).  



 Likheterna i uppgifterna som görs i VFP och i metodkursen upplevdes av några av 
studenterna som alltför lika. Man gör en studie (i ena fallet för en uppdragsgivare, i andra 
fallet en fiktiv studie) som ska rapporteras i en rapport/paper och tas upp på seminarium 
med opposition. Med tanke på att examensarbetet därefter är av liknande karaktär 
upplevdes det att detta kanske var alltför mycket av samma och att metodkursen kanske 
skulle kunna fokusera mer på att diskutera och illustrera de olika metoder och metodologiska 
resonemang som finns beskriven i litteraturen.  

 

 Kurslitteraturen i metodkursen hade använts för VFP-kursen av flera av studenterna som 
hade upplevt att det var väldigt bra. Det gjorde att de inte saknade kurslitteratur i VFP-
kursen. Samtidigt var det någon som hade upplevt att det kanske inte var så man skulle göra 
– att man nästan ’fuskade’. Det kan alltså tydliggöras att det förväntas att metodlitteraturen 
används även i planering och genomförande av projektarbetet i VFP. Det är svårt (eller dyrt) 
att få tag i Wildemouths bok. 

 

 Några önskade en fylligare presentation av de projekt de förväntas göra, redan gärna på en 
av vårens träffar i Borås. Den skriftliga information de fick om kursen i maj var bra, men de 
vill ha mer. Gärna konkreta exempel på projekt som har genomförts, med tillgång till 
rapporter. De visste att det fanns sådant materialet som de också fick innan kursen, men 
muntlig information är alltså önskvärt.  

 

 Rapportens instruktion kan bli mer detaljerad, enligt några av studenterna i gruppen.  
 

 Inlämning av projekt- och kommunikationsplanen kan ske tidigare enligt studenterna. De vill 
snabbt ha respons på sina projekt så att de kan gå vidare. Inlämning kan enligt studenterna 
ske redan en vecka efter kursstart, inte två.  
 

 Några önskade en träff i Borås vid kursstart, andra menade att de inte skulle komma på en 
sådan träff om det inte var obligatoriska moment.  
 

 Kursen kommer för tidigt på hösten. Det hade varit bättre med period 3-4 istället för 1-2. 
 

 De som sökt handledning var mycket nöjda med detta. Handledarna svarade snabbt, det var 
lätt att få kontakt och handledarna var flexibla gällande kommunikationskanal (Adobe 
Connect, PIM, telefon, Skype). 
 

 Kursen uppfattas som arbetsintensiv i avseendet mycket jobb för varje hp.  
  

 För att bättre kunna planera och hantera arbetsbördan föreslog fler färdiga förslag på 
projektarbeten från kursansvariga (de förslag som fanns uppskattades). Valbarheten gillades 
generellt. 
  

 Hög nivå och förväntan på koppling till befintlig forskning pekar i samma riktning som 
ovanstående punkter. Flera studenter talade om att det var tydligt att masterutbildningen 
går mot sin fullbordan, och att den här kursen signalerar att det är ett vetenskapligt 
arbetssätt som gäller. 
 

 Bra handledning. De gemensamma Adobe Connect-seminarierna som vissa grupper hade 
nämns som särskilt uppskattade. En viktig aspekt av det har varit att deltagarna inte behövt 
känna sig ensamma i arbetet, när tvivlet understundom rullat in. 

 



 Överlag har kursen upplevts som krävande men givande.  
 

Skriftlig kursvärdering 

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

Kursens mål beskrivs som följande i kursplanen:  
Efter genomgången kurs ska studenten kunna: 

- planera och genomföra ett projekt eller delprojekt utifrån en projektmodell 
- kommunicera med olika typer av uppdragsgivare i olika faser av ett projekt 
- identifiera samt använda lämpliga vetenskapliga metoder och teorier samt tidigare forskning som 
stöd i genomförandet av ett projekt 
- i tal och skrift retrospektivt sammanfatta och analysera ett genomfört projektarbete 

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

  

 

antal fördelning alternativ 

0 0% Mycket liten utsträckning 

0 0% Ganska liten utsträckning 

5 71,4% Ganska stor utsträckning 

2 28,6% Mycket stor utsträckning 

2. I vilken utsträckning har undervisningsformerna (inspelad föreläsning om utvärdering, 
handledning samt seminarium) varit till hjälp för ditt lärande?  

  

 

antal fördelning alternativ 



0 0% Mycket liten utsträckning 

2 28,6% Ganska liten utsträckning 

4 57,1% Ganska stor utsträckning 

1 14,3% Mycket stor utsträckning 

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

  

 

antal fördelning alternativ 

1 14,3% Upp till 10 timmar/vecka 

1 14,3% Mellan 11 och 20 timmar/vecka 

4 57,1% Mellan 21 och 31 timmar/vecka 

1 14,3% Mer än 30 timmar/vecka 

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

Kursen har examinerats genom inlämningsuppgift, rapport och seminarium. I vilken utsträckning 
tycker du att examinationen har stämt överens med kursens mål? 

  

 

antal fördelning alternativ 

0 0% Mycket liten utsträckning 

1 14,3% Ganska liten utsträckning 

3 42,9% Ganska stor utsträckning 

3 42,9% Mycket stor utsträckning 

 
5. I vilken utsträckning upplever du att kursen har knutit an till de professionella fält utbildningen 
förbereder för? 



  

 

antal fördelning alternativ 

0 0% Mycket liten utsträckning 

1 14,3% Ganska liten utsträckning 

3 42,9% Ganska stor utsträckning 

3 42,9% Mycket stor utsträckning 

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

  

 

antal fördelning alternativ 

0 0% Mycket liten utsträckning 

1 14,3% Ganska liten utsträckning 

2 28,6% Ganska stor utsträckning 

4 57,1% Mycket stor utsträckning 

 
7. Har du fler synpunkter på hur vi kan vidareutveckla kursen? 

4 har svarat av 20 (20%) 
 
Kommentar:  
 
-I början av kursen hade jag gärna sett en föreläsning om hur man gör utvärderingar, vi har i 
utbildningen fått föreläsningar om vad utvärderingar är, att de är viktiga, att många utvärderingar 
inte är så bra som de skulle kunna vara osv. När jag skulle börja planera min utvärdering kände jag 
mig lite vilsen i hur man faktiskt gör en utvärdering, och även om jag läste igenom några handböcker 
upplevde jag att de inte alltid kändes relevanta just för biblioteksfältet. Så om det finns möjlighet 
kanske man kan spela in en föreläsning om hur man praktiskt går tillväga när man gör en utvärdering.  
 



-Jag tyckte väldigt mycket om kursen, den var mycket lärorik och jag känner att jag har utvecklats 
som person tack vare kursen! 

-Jag upplever att informationen har varit något bristfällig. Som student är det en trygghet att få all 
information skriftlig i god tid, för att kunna förbereda sig. Det hade därför varit skönt att få all fakta 
kring upplägg, uppgift etc redan under vårterminen i skriftligt format. ännu bättre hade förstås varit 
om kursen hade startats upp med en fysisk träff eller legat som delkurs två under terminen. 
Ytterligare ett bekymer med informationen under kursen har varit att det som student bitvis varit 
svårt att riktigt veta vad som förväntats. Kanske beror det på att ni som är ansvariga är så insatta att 
ni tar för givet att vi vet vad det hela handlar om. Men bara en sådan sak som att projektet kunde 
behandla vad som helst innom ramen för BoI var väldigt otydligt, och framgick först efter kontakt 
med handledare. Det var även svårt att ta kontakt med verksamheter då jag som student inte var 
säker på vad som förväntades av mig, och därför inte kunde förklara vad som förväntades av dem. 
 
-Uppgiften är för omfattande för en kurs på 7,5 hp. Tycker kraven är stora och jag upplevde att min 
organisation hade väntat sig ett än större uppdrag som inte var genomförbart inom kursens tidsram. 
Min handledare på bhs var heller inte tillgänglig vissa dagar vilket gjorde att jag fick vänta nästan en 
vecka på att intervjuguiden skulle godkännas, och den tiden hade inte jag som fick utföra mina 
intervjuer ändå. 

-Inför kommande år anser jag att det bör finnas ett alternativ för den som eventuellt inte hittar en 
projektorganisation. Det fanns förvisso ett par alternativ nu men då gällde "först till kvarn". Jag tror 
att alla säkert vill hitta ett eget projekt, men om man av någon anledning har svårt med det, sätter 
det stor press på en. 

Kursanvarigas reflektioner efter kursen 
Utifrån kursens genomförande, muntlig och skriftlig utvärdering drar vi ett antal slutsatser: 

 I projekt- och kommunikationsplanen bör vi lägga till ett avsnitt om tidigare forskning för att 
ännu tydligare signalera för studenterna att detta är väsentligt för uppgiften. 
 

 I rapportinstruktionen kan vi ange vilka delar vi förväntar oss att de har med, mer explicit. 
 

 Inlämning av projekt- och kommunikationsplanen kan tidigareläggas enligt studenterna 
själva. 
 

 Guiden för opposition kan bli än mer detaljerad för att även fungera som verktyg för 
granskning av den egna rapporten innan inlämning. 
 

 Vi bör ännu tydliga ange att det är ett krav att ha fungerande kringutrustning (kamera, 
headset) för att kunna delta i handledning. I denna kursomgång var det i en av grupperna 
med fem studenter ingen som hade en fungerande kamera, och endast tre som hade 
fungerande mikrofoner vid den inledande grupphandledningen. 
 

 Vi kan knyta kursen närmare vetmet-kursen. 
 

 Vi kan introducera kursen muntligt (såsom vi gjorde våren 2014) för studenterna under 
våren, så att de känner sig mer bekanta med kursen inför kursstart. 
 

Vissa av dessa kommentarer handlar alltså främst om sådant som kan förtydligas i informationen i 
VFP-kursen (mycket lyfts fram av handledare men kan samlas ännu mer i den skriftliga 



informationen). Möjligen skulle denna kurs och metodkursen alltså kunna planeras ännu närmare 
varandra, så att VFP-studien faktiskt fungerar som en praktisk övning i att genomföra en studie, och 
att den används som exempel i metodkursen.  


