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1 Inledning
Kursen Biblioteks- och informationsvetenskapliga fältstudier 1 ges andra terminen un-
der bibliotekarieprogrammets första år. Vårterminen 2017 pågick kursen 23 mars – 26
april.

I kursen ska studenterna göra en mindre vetenskaplig studie med koppling till nå-
gon eller några professionella biblioteks- och informationsverksamheter. Studien ska
genomföras med kvantitativa metoder och beskrivas i rapportform. Kursen fokuserar
främst på att formulera vetenskapliga problem samt att utforma och beskriva en kvanti-
tativ studie utifrån det valda problemet. Annat som behandlas under kursen är att relatera
sin studie till tidigare forskning samt oppostition och försvar av texter under seminari-
um.

Kursen har följande examinerande moment:

1. Handledningsseminarium 1 (1 hp)

2. Handledningsseminarium 2 (1 hp)

3. Opponentskap vid slutseminarium (0,5 hp)

4. Rapport (5 hp)

Under kursens gång ges handledning vid fyra tillfällen: de två examinerande hand-
ledningsseminarierna i listan ovan, en gemensam workshop och ett individuellt hand-
ledningstillfälle i slutet av kursen. Studenterna har varit indelade i fem handlednings-
grupper med lika många handledare. Vid det avslutande seminariet bytte handledarna
grupper med varandra, men i övrigt var grupperna i stort sett desamma som vid hand-
ledningen.

Inga större förändringar av kursen har gjorts sedan tidigare år.
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2 Resultat
Kursen hade 45 registrerade studenter, exklusive omregistrerade. I slutet av maj (2017-
05-30) hade 35 studenter gått igenom hela kursen med lägst godkänt resultat, varav 10
med betyget väl godkänt.1

3 Studenternas kursvärdering

3.1 Deltagare i utvärderingen
Studenternas synpunkter har inhämtats dels genom en muntlig utvärdering direkt efter
det avslutande seminariet, dels genom en kursvärderingsenkät i Ping Pong. Enkäten var
öppen under perioden 3–24 maj och besvarades av 24 personer (50%).

3.2 Sammanfattning av enkät och muntliga utvärderingar
De flesta upplever att kursen varit ganska relevant eller mycket relevant i förhållande
till utbildningens mål och att de uppnått kursens mål i ganska stor eller mycket stor
utsträckning, vilket är positivt. Samtidigt visar kursvärderingen på flera förbättringsom-
råden vilka sammanfattas i teman nedan.

3.2.1 Upplevelse av undervisningen

Knappt hälften av de svarande anger att föreläsningarna varit till hjälp för deras lärande
i mycket liten (9%) eller ganska liten (39%) utsträckning. Handledningstillfällena har
upplevts till hjälp i något högre utsträckning, men det är noterbart att det ändå är en fem-
tedel av de svarande som upplevt dem till hjälp i ”mycket liten utsträckning”. Med tanke
på att handledningen är en stor del av undervisningen i kursen är det ingen acceptabel
nivå.

Relaterat till handledningen är också upplevelsen av samstämmighet mellan handled-
ning och examination. Trots aktiva försök att öka samstämmigheten lärarna emellan är
det hälften av de svarande på enkäten som upplever att det varit låg (33%) eller mycket
låg (17%) samstämmighet mellan handledningstillfällena och det avslutande seminari-
et. Detta kommenteras också av några studenter, som upplevt råden på handledning och
slutseminarium som mycket olika.

Utöver värderingsskalorna gavs också en del muntliga och skriftliga kommentarer
kring undervisningen. Gällande föreläsningarna önskades någon föreläsning som tar
upp övergripande vad uppgiften går ut på och hur en rapport ser ut. Gällande handled-
ningen kom det första tillfället drygt en vecka in på kursen. Ett handledningstillfälle för
att stämma av idéer kring möjliga problem före dess lyfts fram som värdefullt av flera

1Motsvarande uppgifter inklusive omregistrerade: 48 personer registrerade och 36 som gått igenom
hela kursen med lägst godkänt resultat, varav 10 med betyget väl godkänt.
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studenter. Den avslutande, individuella, handledningen upplevdes mycket värdefull av
några studenter, men många hann inte alls med den.

Några studenter kommenterade också att förberedelse inför opponentsrollen hade be-
hövts. Det framkommer även att det varit otrevlig stämning i samband med opponering-
en.

Kring handledarna önskades att de ska ha erfarenhet av att använda de metoder som
är aktuella i kursen, samt att de bör vara väl förberedda och följa de instruktioner som
givits kring seminariet på förhand.

3.3 Tidstillgång för kursen
Tidsbelastningen under kursen förefaller något ojämn där början varit lugnare än slutet.

Vid slutseminariet på kursens näst sista dag gavs majoriteten av studenterna kom-
plettering. Att detta skulle ske hade inte informerats på förhand och det fanns enbart
en kursdag kvar att arbeta vidare utifrån kommentarerna. Olika grupper hade även fått
olika information om vilken tid som gällde för att genomföra kompletteringarna.

3.3.1 Professions- och forskningsanknytning

Med tanke på att detta är en av två fältstudiekurser under bibliotekarieprogrammet är
det anmärkningsvärt att en femtedel av de svarande upplever att kursen knyter an till
biblioteksfältet i ”ganska liten utsträckning”. Den som valt att kommentera påpekar att
det är svårt att se relevansen av rapportskrivande och liknande som framtida bibliote-
karie. Med tanke på att kursen är tänkt att vara professionsnära finns det således ett
förbättringsutrymme.

Forskningsanknytningen var tydligare, men något som eventuellt bör tydliggöras i
kommande kursomgångar är att den egensökta forskningen är den främsta grunden för
detta.

4 Medverkande lärares kursvärdering
En del av de kommentarer studenterna ger har även vi lärare märkt av under kursens
gång. Med tanke på att relevant feedback ska hinna ges på varje handledningssemina-
rium krävs mycket inläsning på förhållandevis kort tid. Det individuella handlednings-
passet i slutet var därför svårt att hinna med även för lärarnas del. Utifrån studentkom-
mentarerna tycks en möjlig lösning för båda parter vara att stryka den individuella hand-
ledningen i slutet, och i stället lägga in en tidig möjlighet att diskutera möjliga problem
tillsammans med handledare eller kursansvariga.

Gällande samstämmigheten har kurslagsmöten med diskussion kring betygskriteri-
er och instruktioner hållits både inför kursens start och inför examinationerna. Det är
tydligt att detta ändå inte räckt till. Betygskriterierna är även oklara i vissa fall, vilket
möjliggör tolkning från handledare till handledare.
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Instruktionerna på Ping Pong har arbetats om inför årets kursomgång och i vissa
fall märktes det att information varit otydlig eller saknats. Vi instämmer i studenternas
kommentarer om att information om kompletteringar och liknande borde getts från start,
behovet av att förtydliga opponentens roll etc.

Gällande opponentens roll ser vi också allvarligt på att det förekommit kommentarer
som uppfattats som direkt otrevliga. Att förtydliga vad en opponering innebär och hur
man genomför en konstruktiv opposition för såväl studenter som handledare är något vi
hoppas kan motverka detta i framtiden. Poängen med kursen är att man ska få en chans
att öva på exempelvis opposition. Det är viktigt att det sker i en konstruktiv anda och att
alla känner sig trygga med situationen.

5 Rekommendationer
Kursansvariga menar att grundstrukturen i kursen är bra, men som ovanstående genom-
gång visar finns det många detaljer som behöver förbättras för att kursen ska bli en trygg
och givande lärsituation för alla studenter. Följande ändringar rekommenderas med ut-
gångspunkt i studenters och lärares kursvärdering.

5.1 Schemaläggning
• Sprid ut föreläsningarna under kursens gång, istället för att ge alla i en klump vid

kursstart. Förhoppningsvis kan detta göra dem till ett bättre stöd för lärandet då
innehållet kan kopplas till det steg i skrivandet studenten befinner sig.

• Börja handledningen tidigare under kursen. Detta blir schematekniskt möjligt om
inte alla föreläsningar måste hållas precis i starten.

• Avstämning av idéer kring möjliga problem bör läggas in före första grupphand-
ledningen. Detta kan exempelvis ske tillsammans med kursansvariga med 10-15
minuter per studentgrupp.

• Ta bort den individuella handledningen på slutet.

• Slutseminariet bör läggas tidigare på kursen så att det finns tid för komplettering
av rapporten.

5.2 Undervisning
• Vad innebär det att vara opponent? Hur ger man konstruktiv kritik? Detta bör tas

upp i undervisningen, antingen vid föreläsning eller i Ping Pong. Det bör även
diskuteras vid handledaravstämningarna.

• Undersök om det är möjligt att gruppera arbeten utifrån handledarnas tidigare
erfarenheter av de aktuella metoderna.
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• Arbeta mer med att försöka ge en helhetsbild av vad uppgiften går ut på och hur
rapporten är tänkt att se ut.

• Information om komplettering och villkor för denna i anslutning till slutseminariet
ska skrivas in i kursplan samt i kursens aktivitet i Ping Pong.

• Blanda grupperna vid slutseminariet.

5.3 Samstämmighet inom kurslaget
Arbetet för att öka samstämmigheten mellan de undervisande lärarna i kursen bör fort-
sätta. Ett konkret förslag som kan vara till hjälp är att förtydliga betygskriterierna i
samband med att kursplanen uppdateras.
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