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Studentresultat/Genomströmning 
45 studenter var registrerade på kursen och 45 studenter har loggat in i kursaktiviteten 
i PingPong. För att få godkänt på hela kursen krävdes att studenten fick godkänt på 

- Hemtentamen i statistik, 3 hp (U-G-VG) 
- Salstentamen, 3 hp (U-G-VG) 
- Två seminarier, 1,5 hp (U-G) 

För att uppnå betyget VG krävdes att studenten hade VG på hemtentamen och 
salstentamen, samt G på seminarierna. Vid kursens slut fick 16 studenter betyget G. Tolv 
studenter fick betyget VG. Genomströmningen var därmed 62%. 

- 51 % hade fått G alt VG på hemtentamen i statistik.  
- 78 % hade fått G alt VG på salstentamen.  
- 75 % hade fått G på seminarer 

Kursvärdering  
Kursen har utvärderats genom en studentenkät som varit tillgänglig i kursens PingPong-
aktivitet samt genom att lärare fått möjlighet att muntligt eller skriftligt lämna sina 
synpunkter på kursen. 17 studenter svarade på enkäten, dvs 35% av kursdeltagarna. 
Därmed kan inte svaren ses som representativa för hela studentgruppen. Trots det 
anser vi att den ger intressanta synpunkter som vi kommer att ta hänsyn till i 
kursutvecklingen. 

Sammanfattning av studenternas synpunkter  
Överlag är svaren övervägande positiva. Studenterna svarade att de upplever att 
kursens mål förhåller sig till hela utbildningens mål på ett  

- mycket irrelevant sätt (1 st),  
- ganska irrelevant sätt (3 st),  
- ganska relevant sätt (9 st),  
- mycket relevant sätt (4 st).  

15 av 17 har svarat att studenten nått kursens mål i ganska stor eller mycket stor 
utsträckning. Två studenter har svarat att de nått kursens mål i ganska liten 
utsträckning. En student kommenterar: ”Jag tyckte att utbildningens mål inte känns 
uppenbar just nu efter denna kursen eftersom den var mest inriktad på vetenskap i 
allmänhet men jag är säker att det blir uppenbar efter att gått några kurser”.  

De flesta studenter anger att de deltagit i den schemalagda undervisningen i mycket stor 



utsträckning (12 st) eller i ganska stor utsträckning (4 st). En student anger ett lägre 
deltagande i undervisningen. En student kommenterar: ”Mängden 
undervisningstillfällen och stödpass har varit mycket bra!” En annan student 
kommenterar: ”mot slutet var det frestande att stanna hemma för att plugga. Det var en 
sån massiv mängd litteratur att man inte hade tid att ta sig igenom allt”.  

På frågan om undervisningsformerna har varit till hjälp i studentens lärande svarar de 
flesta att de har det i ganska (11 st) eller mycket stor (3 st) utsträckning. En svarar i 
ganska liten eller mycket liten (2 st) utsträckning. Så här kommenterar några studenter 
undervisningsformerna: ”De har gjort mig något konkret att förstå ämnet och 
kompletterat kurslitteraturen”,”Seminarierna var mycket uppskattade då de gav tillfälle 
att tillsammans diskutera de begrepp och delar som känns otydliga”, ”Mängden 
undervisningstillfällen och stödpass har varit mycket bra!”.  

Andra uttalanden var inte lika positiva: ”Denna kurs har varit enligt "korvstoppnings" 
metoden. Mycket att ta in och liten tid att landa i det nya man lärt sig, Det har varit 
mycket på en gång”, ”Undervisningsformerna känns utformade för studenter som vill bli 
forskare och inte för oss som vill bli bibliotekarier”, ”Statistiken var alldeles för 
komplicerad. Medelvärde förstår jag, likaså varför procenträkning och slumpmässiga 
metoder är bra att lära sig. Men allt de andra som 2 föreläsningar tog upp var för 
komplicerat samt för avancerat. Hade mycket hellre haft detta moment som en valbar 
kurs istället. Föreläsningarna om kvantitativa och kvalitativa metoder var bra. Men 
statistiken kan göras på annat sätt tycker jag”, ”föreläsningen i "textanalytiska metoder" 
tyckte jag var alldeles för svår och obegripligt. Kursboken förklarade ämnet mycket 
bättre än föreläsaren”. 

På frågan om kurslitteraturen var till hjälp för studentens lärande svarade de flesta att 
den hade varit till ganska (10 st) eller mycket stor (5 st) hjälp. En student angav att den 
varit till ganska liten eller mycket liten hjälp: ”Statistikkompendiet var till stor hjälp”, ” 
[Kurslitteraturen] behövdes på tentan, där man skulle hänvisa till kurslitteraturen för 
att visa att man hade läst den. Konstigt”, ”Bryman var bra, men Chalmers var ganska 
svårläst”, ”Både Bryman och textanalys boken har varit väldigt bra att läsa och lära sig 
från”, ”Kurslitteraturen har varit relevant men den har samtidigt varit alldeles för 
omfattande”, ”Brymans bok kan vara den mest otympliga och användarfientliga bok som 
jag använt. De ständigt uppkommande rosa rutorna distraherar läsandet och det känns 
ständigt som att texterna rabblar som får en att tappa fokus ständigt. Ordlistan i slutet 
av boken är väldigt inkonsekvent då den inte tar upp alla begrepp som dyker upp i 
boken och tycks inte ha någon rutin i vilka begrepp som är "viktiga" nog att inkluderas 
och vilka som bara definieras i löpande text”, ”Chalmers [bok] var en av de sämsta 
kursböckerna jag någonsin läst. Den hade svår text, författaren förklarade sin exempel 
väldigt dåligt och jag lärde mig inget från att läsa den”. En student kommenterar att det 
var för mycket litteratur: ”jag hann inte läsa allt litteratur (hann egentligen bara med 
bryman och lite chalmers.) och då är jag en van läsare och en effektiv student :)”. 

På frågan om hur många timmar per vecka studenten i genomsnitt lagt ner på arbete 
med kursen uppgav en student att tiden som gått åt var upp till 20 timmar, en student 
mellan 21 och 30, sju studenter mellan 31 och 40, sju studenter mellan 41 och 50, samt 
en student över 50 timmar. Följande kommentarer följde på frågan: ”De delar av kursen 
där seminarieinläsning, statistikinläsning och förberedande salstentaplugg överlappade 
var tunga: det mycket att läsa och ta sig igenom mer eller mindre samtidigt för att på ett 



vettigt sätt vara förberedd inför föreläsningarna och seminarierna.” På frågan om varför 
studenten lagt ner färre än 31 timmar svarade en student att det var ”För lång tid utan 
schemalagda lektioner innan tentorna” 

På frågan om i vilken utsträckning arbetsbelastningen var jämnt fördelad över de fyra 
veckor som kursen pågick erhölls följande svar: en student svarade i mycket liten, tre 
svarade i ganska liten, elva i ganska stor och två i mycket stor utsträckning. Följande 
kommentarer gjordes i anslutning till frågan: ” Det har varit mycket hela tiden, men det 
har åtminstone varit jämt. Tycker att det var bra att hemtentan i statistik 
offentliggjordes relativt tidigt så man kunde få den "överstökad" för att senare 
koncentrera sig på salstentaplugg”, ”Tyckte om att det var 14 dagar utan några 
föreläsningar, där man själv kunde disponera tiden till kurslitteraturen och studera för 
tentan”, ”Det är bra att man fått mycket tid att plugga till tentan och att seminarien har 
varit så tidiga så man kunnat grepp om allt kurslitteratur”. Två studenter hade motsatt 
uppfattning: ”Det har varit mycket hela tiden. 2 seminarium, 1 hemtents samtidigt med 
en salstenta. Hur tänkte ni här?”,  

På frågan om i vilken utsträckning studenten tycker att examinationen har stämt 
överens med kursens mål, tycker två studenter i mycket liten utsträckning medan elva 
studenter anger ganska stor och fyra studenter mycket stor utsträckning. En student 
tycker att det var ”Bra att statistiktentan var en hemtenta!!!!”. En anmärkning lyder: ”Jag 
anser det väldigt oprofessionellt att våran salstenta har frågor där vi förväntas att 
praktiskt taget måsta skriva ord-för-ord från kurslitteraturen. Jag betvivlar att många 
har möjligheten att memorisera vad som står i hela första delen av Chalmers och skriva 
av”.  

På frågan om i vilken utsträckning studenten upplever att kursen har knutit an till de 
professionella fält utbildningen förbereder för är svaren mer spridda: två svarar i 
mycket liten, fem svarar i ganska liten, fyra svarar i ganska stor och fem svarar i mycket 
stor utsträckning. Svaren visar att flera studenter ifrågasätter om så djupgående 
kunskaper i metod och vetenskapsteori, särskilt statistik, behövs för att arbeta på 
biblioteks-fältet. Dessa kunskaper anses snarare som mer relevanta för förberedande 
forskarutbildning. Trots kritiken uttrycker en student att ”jag vill absolut inte att det ska 
falla någon skugga på lärarna i statistiken för de har varit jättebra”. En student förstår 
relevansen och uttrycker sig med följande ord: ”Det är kanske inte tydligt för alla men 
jag förstår varför vetenskap måste få en sån fokus eftersom utbildningen är ju trots allt 
byggt på vetenskap men också att förstå att bibliotekarier måste kunna vetenskap i sitt 
yrke för att det kommer vara arbetsplatser där man kommer att syssla med det”. Ett par 
studenter tycker att kursen kan erbjudas som valbar. 

På frågan om i vilken utsträckning studenten upplever att kursen har knutit an till 
forskning inom kursens ämnesområden är svaren samstämmiga. Tre studenter tycker 
att kursen har knutit an i ganska liten, fem i ganska stor och nio i mycket stor 
utsträckning. Kommentarerna tyder på att frågan är överflödig, dvs att kursen helt 
knyter an till forskning. 

Kursansvarigas kommentarer  

Sammanfattningsvis kan sägas att de studenter som fyllt i kursvärderingen hade lagt 
ned mycket tid på att klara av kursen. Kursens genomströmning är relativt god, vilket 



kan anses som ett gott resultat. Det är dock svårt att bedöma om kursens innehåll och 
kurslitteratur är för omfattande, endast baserat på den låga svarsfrekvensen i enkäten.  

Flera har anmärkt på kursens innehåll genom att främst ifrågasätta statistikmomentet. 
Ett uttalande kan få belysa detta: ”Matematiken i statistikdelen var alldeles för 
omfattande och svår. Kändes helt onödig”. Flera studenter anser att en bibliotekarie inte 
är i behov av kunskap i statistik på den nivå som kursen erbjuder, utan tycker att kursen 
istället skulle kunna erbjudas som valbar. Det är tydligt att studenterna inte har förstått 
att de kunskaper som studenten tillägnas sig också behövs i en bibliotekaries 
professionella värv. Avsaknaden av tankar kring metodologisk kunskap i förhållande till 
den egna forskningsuppgiften i samband med den avslutande uppsatskursen är 
anmärkningsvärd, då kunskaper i vetenskaplighet och metod är avgörande för att klara 
av att skriva uppsats och därmed kunna erhålla en examen på programmet. Att för 
studenterna motivera kursens plats och innehåll i programmet blir därför en viktig 
uppgift i kommande kursomgångar. 

Nedan presenteras förslag från studenterna på hur kursen skulle kunna förändras: 

Övergripande 

• ”Kanske hade man önskat att man delat upp vetenskapsteorin och 
forskningsmetoder och statistiken i två olika kurser, separat och inte allt på en 
gång. Hade varit mindre stressigt och lättare att ta in kunskapen”. 

Statistikmomentet 

• ”Hade gärna sett fler statistiskföreläsningar samt stödpass för statistikmomentet, 
det var lite klurigt att komma in i och tröska sig igenom efter ett par års uppehåll 
från matematikundervisning”.  

• ”Ge oss något mer användbart som kan användas i biblioteksarbetet”. 

• ”Hade kunnat ha ett ordentligt övningspass i Excel eftersom det är det verktyg 
som man oftast använder sig utav sen i praktiken. Och har man inga 
förkunskaper i Excel så blir det svårt”. 

Seminarierna 

• ”Personligen hade jag uppskattat ännu fler [seminarier], inte examinerande men 
tillfällen att sitta tillsammans med en lärare i en mindre grupp av studenter”. 

• ”Hade gärna sett ett längre seminarium istället för två kortare”. 

• ”Det enda jag har saknat är inte att ha med [Chalmers bok] "vad är vetenskap 
egentligen" på seminariet eftersom jag inte förstod den så hade det varit bra med 
att diskutera den i seminariet ....”. 

• ”Kanske kunde haft en extra föreläsning och gått igenom några av de principer 
mer djupare, som Chalmers tar upp. (och som kom på tentan)”. 



• ”Känns lite märkligt att man på seminarierna examineras på kunskap som sedan 
kommer på tentan. Det känns lite som om man dubbelexamenieras. Tanken från 
er sida är kanske att man ska se seminarierna mer som en möjlighet att få känn 
på om man förstår materialet. I så fall hade det varit bättre om de varit allmänna 
frågetillfällen istället för examinerande seminarium kanske”. 

Kursansvarigas kommentarer 

Vi tar med oss dessa förslag för att överväga om något av detta kan vara till hjälp för 
studenter att nå kursens mål och för framtida utveckling av kursen. 

Sammanfattning av lärarnas synpunkter på kursen och åtgärder 
Lärarna hade generellt en uppfattning om kursen som väl fungerande. 
 
Salstentamen kan uppfattas som väl omfångsrik med hänsyn till att studenterna också 
har seminarier baserade på samma litteratur.  
 
Statistikmomentet kommer att ses över när det gäller föreläsningsmaterialet så att tiden 
används bättre (blir ofta ont om tid att hinna med allt). Statistikkompendiet kommer 
även att ses över (som utgör en del av kurslitteraturen på momentet) eftersom det har 
gått några år sedan det senast reviderades.  
 
Administrationen av tentamina och omtentamina kan uppfattas som väl omfattande för 
en kurs på 7,5 hp. 
 
Dessa synpunkter tillsammans med studenternas kommentarer till förbättringar 
kommer att beaktas vid kommande kurstillfällen. 
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