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Kursrapport 
 

Kursens namn: 
Vetenskapsteori och forskingsmetoder II 

Ladokkod: 
31BVF2 

Antal högskolepoäng: 
7.5 hp  

Period (ex P1 2018): 
P1 2019 

Inom program alt. fristående kurs: 
Inom kandidatprogrammet för biblioteks-och informationsvetenskap.  
 

Svarsfrekvens i studentvärderingen, med kommentarer 
En enkät i PingPong har besvarats av 9 studenter av 45 (20%) av de som var insläppta i 
kursportalen. Studenterna var till största del förstagångsregistrerade.   

Analys av: 
Studenternas prestation och resultat på kursen 

• Av totalt 44 registrerade studenter blev 38 färdiga med kursen en månad efter avslutad 
kurs, varav 16 med betyget Väl Godkänd 

• 6 studenter är i skrivande stund inte klar med kursen. 

Att 38 studenter blev klar med kursen vid första inlämningen kan anses vara högt samt att 
nästan hälften fick VG. Anledningen till detta är förmodligen att studenterna måste klara 
kursen för att kunna registrera sig på kandidatuppsatskursen. Möjligtvis kan trycket på att bli 
klar i god tid också gjort att studenterna har ansträngt sig lite mer och därmed fått höga betyg. 
Enligt studenternas kommentarer ( 2) kunde det vara stressigt men som en student påpekade 
”Det gäller att planera sitt liv.” Ett förslag från en student var att vara klar med 
ämnesinriktning för uppsatsen innan kursen börjar – vilket har varit fallet tidigare när 
studenterna formulerade en problemställning redan på fältkursen. 

 

 

Hur kursens innehåll, undervisning och examination har varit till stöd i studenternas lärande 



 
 

 Sida 2 av 3 

 
Kursen består av en introduktionsdag på campus där en kursintroduktion följs av en kortare 
föreläsning ”Teori” och en ”Metod” och även ett panelsamtal där inbjudna bibliotekschefer samt 
verksamma inom biblioteksfältet diskuterar relationen mellan tillämpningen mellan teori och 
metod inom professionell biblioteksverksamhet och utveckling.  Detta moment, med 
panelsamtalet är för att tydliggöra relationen mellan kursens innehåll och stoff samt de 
möjligheter och potential som finns för att tillämpa dessa kunskaper i bibliotekarieprofessionen. 
Panelsamtalet introducerades pga att studenterna har ofta kommenterat i tidigare kurser att  
kursen är inget de har användning för  som bibliotekarier. I år fick vi följande kommentar i 
enkäten: 

Bra förberedelse inför kandidat skrivandet. Om man tänker fortsätta forska är kursen bra och 
kanske även som blivande bibliotekarie om man vill göra en studie, fast i mindre format. 
 

Studenterna fick även ta del av en kort metodkavalkad där flera tillämpningar av olika 
vetenskapliga metoder presenterades av en rad olika föreläsare. Denna kavalkad ger studenterna 
en bred bild av metoder inom forskningsfältet presenteras av forskare som själva har erfarenheter 
av att tillämpa och praktiskt arbeta med olika typer av metoder från kvantitativa metoder, 
bibliometriska metoder och enkäter, intervjuer och deltagande observation samt diskursanalys. 
En provkarta av metoder presenterades där för studenterna.  
Kursen har också bestått av grupphandledningstillfällen där studenterna har fått komma i kontakt 
med undervisande lärare/kursansvariga till stöd för arbetet med den skriftliga 
inlämningsuppgiften (Rapporten) som de under kursens gång arbetar med. Studenterna genomför 
också två workshops ”Teoriworkshop” där de tillsammans får identifiera och diskutera teoretiska 
begrepp och dess betydelse för forskning inom biblioteks-och informationsvetenskap samt 
”Metodworkshop” där de får kännedom om en rad metoder som används inom forskningsfältet 
samt diskutera och fördjupa sina kunskaper kring de metoder som de själva har valt att närmare 
studera.  Inlämningsuppgiften ”Rapport” består av att studenterna ska omsätta och praktiskt 
tillämpa kunskaper om valda metoder samt få kännedom om metoders styrkor, brister och 
begränsningar.  
Hur kursen har forskningsanknutits 
Kursen innehåller flera moment som behandlar forskningsfältet samt de centrala begrepp, 
teoretiska perspektiv och metoder som används inom biblioteks-och informationsvetenskap. 
Detta sker genom att studenterna presenteras inför aktuella studier och de olika forskningsdesign 
som dessa undersökningar har samt genom att de själva identifierar, väljer, söker och kommer i 
kontakt med studier som de själva vill fördjupa sig i. Dessa studier måste vara publicerade i 
vetenskapliga tidskrifter som är ett krav. De får även komma i kontakt med verksamma forskare 
som på olika sätt tillämpar olika typer av metoder i sin dagliga yrkesgärning.  

Hur kursen har fungerat i relation till övriga kurser i programmet 
Ett godkännande på kursen är ett nödvändigt villkor för att antas till kandidatuppsatskursen. Den 
bygger också delvis på andra moment som presenterats för studenterna inom ramen för andra 
kurser, som exempelvis ”Fält 1” och ”Fält 2” samt ”Vet Met I” som ges tidigare under 
utbildningen.  
 
 
Hur kursens resurser har använts och upplevts 
 
Kursansvariga upplever att kursens resurser har använts väl och upplevts möta behovet hos 
studenterna.  Den här kursomgången har vi emellertid varit tre kursansvariga (istället för två) 
vilket har gjort att det varit lite logistiskt svårt att dela upp arbetsuppgifter emellan oss, hitta tid 
för möten och detta hade lite tydligare kunnat strukturerats i början av kursen genom uppdelning 
av exempelvis ansvarsområden. Detta har inneburit att vi vid tillfällen upplever att det varit att 
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lärar-resurser denna omgång av kursen inte har fördelats på ett optimalt sätt med tanke på med 
förfarandet med tre kursansvariga.  
 
 
 

Sammanfattning och övriga kommentarer 
För att sammanfatta upplevs vissa moment, särskilt centrala teoretiska begrepp som svåra hos 
studenterna och de upplever att teoretiska perspektiv upplevs som svåra för studenterna att ta till 
sig och använda. Detta visar behovet på en större koncentration kring teoretiska begrepp och 
deras relation till metodologiska ställningstaganden under kursens gång, samt att bygga in fler 
moment där studenterna får träna på att identifiera och tillämpa teoretiska begrepp. 
Kursansvariga upplever däremot att det är en svår balansgång att hitta balansen mellan just 
teoretiska begrepp och metodologiska tillvägagångsätt, utan att vissa delar av kursen hamnar i 
skymundan.   
En kommentar i enkäten gällde antal ord i rapporten då det upplevdes orättvist att studenter som 
skrev i par fick skriva fler ord. Detta har ändrats fram och tillbaks över åren och då finns alltid 
någon som tycker att det är orättvist att de ska skriva lika mycket som de som skriver i par. 
Möjligtvis kan vi ta en diskussion med studenterna om detta vid varje kursintroduktion med sikte 
på konsensus.  

Eventuella förslag till förändringar 
Hur kursen kommer att utvecklas till nästa gång den ges är beroende av en rad faktorer, bland 
annat det revideringsarbete som just nu pågår gällande Bibliotekarieprogrammet.   
Några aspekter vi kan fundera på: 

• Mer diskussion om teori – möjligtvis seminarier i mindre grupper? 
• En förberedande moment där studenterna får möjlighet att fundera på ämnesområdet för 

uppsatsen  
• En diskussion om rapportens längd på introduktionen 

 
 

Kursansvarig:  
 
Frances Hultgren, Erik Joelsson och Julia Pennlert 
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