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1 Inledning  

För två år sedan tog sektionschefen Anders Nilsson på sektionen för Management, Blekinge 
Tekniska Högskola (BTH), kontakt med oss för att diskutera om vi skulle kunna undervisa på 
kursen ”Seminar in Research Methodology” 7.5 ECTS credit points. Hans tanke var att vår 
undervisning skulle utgöra en inte helt obetydlig del av kursens innehåll. Upplägget på den här 
kursen skulle komma att skilja sig från annan undervisning såtillvida att den skulle vara 
integrerad med kursen forskningsmetodik. Det kan ju förefalla märkligt att vår undervisning 
normalt sett inte följer den här metodiken, i synnerhet mot bakgrund av att integrering har 
förordats länge i debatten. Men av olika skäl har det varit svårt att implementera en dylik 
metodik. Utan att fördjupa oss i dessa svårigheter, antar vi att kolleger på andra lärosäten väl 
känner till problemen. Nu verkar det dock som om att en viss islossning har börjat ske och att 
andra sektioner på BTH kommer att följa exemplet. 

Syftet med kursen är att utveckla och öka studenternas kunskap om informationsåtervinning för 
att de därigenom självständigt ska kunna finna dokument till sina uppsatser (thesis). 
Förhoppningen är att dessa kunskaper ska vara beständiga och kunna användas även utanför 
universitetet, i yrkeslivet och i andra sammanhang. Ett annat viktigt syfte är att de med sina 
kunskaper ska bli bredare i sin repertoar att finna dokument, samt öka den vetenskapliga kvalitén 
på dessa. Målet är att de härigenom ska skriva kvalitativt bättre uppsatser.  

Vår ambition med undervisningen blir följdenligt att försöka visa på sambandet mellan 
informationssökning och lärande i sig. Att begränsa sig till enbart färdigheter, som t ex vilka 
kommandon eller operatorer som används i en specifik databas, vore skäligen meningslöst. Vi 
vill få studenterna att förstå sambandet mellan den intellektuella processen att formulera sitt 
forskningsproblem för att därigenom kunna formulera sökbara termer. Även om kursen 
innehåller inslag som skulle kunna rubriceras som faktabaserade, så är ambitionen att 
djupinlärning ska komma till stånd.  

Vårt problem är dock att vi har lite kännedom om vår ambition får någon verklig effekt, det vill 
säga att studenterna lär på djupet och förstår sambanden. Vi har nu hållit kursen två gånger och 
kommit till en punkt där vi känner att vi dels måste utveckla den och dels utvärdera resultatet av 
den. Forskningen visar förvisso på att det finns ett positivt samband mellan kunskaper om 
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söktekniker, kritisk värdering av funna dokument etc. beroende på om studenter har fått 
undervisning eller inte (Reed, Kinder, & Farnum, 2007) (Hurst, S. & Leonard, J., 2007). Men vi 
behöver utveckla egna evalueringsmetoder för att få indikationer om vår egen undervisning. Vår 
avsikt med denna rapport är att beskriva kursens innehåll och didaktik samt visa på resultaten 
och analyserna från de evalueringsmetoder vi har använt oss av. 

 

2   Kursens innehåll och pedagogiska upplägg  

Kursen riktar sig till studenter som läser på programmet ”Master of Business Administration” 60 
p., dvs. en ettårig magisterutbildning. Rekryteringen av studenterna är global och all 
undervisning är campusförlagd. Programmet verkar i synnerhet attrahera studenter från Pakistan 
som är i majoritet. ”Seminar in Research Methodology” heter den kurs i vilken vår undervisning 
ingår och den omfattar 7.5 p. ECTS. I ”Course descriptor” framställs tydligt mål, innehåll och 
generiska förmågor som rör vår del av kursen. Vi har sammanlagt 4 lektioner om 3 timmar var 
och 2 workshops också om 3 timmar var. Kursen bedrivs uteslutande på engelska. Under 
kurstiden som spänner från december till mars, ska studenterna läsa boken Ghauri, P. & 
Grønhaug, K. (2005). Research Methods in Business Research. Financial Times/Prentice Hall 
samt ett antal artiklar. Kursen är steg ett i processen att skriva en uppsats, examinationen är att 
studenterna lämnar in en thesis proposal som innehåller en literature review (vår del). I kursen 
därefter kommer steg två i processen, nämligen att skriva själva uppsatsen. Våra moment i kurs 
ett ska alltså ge studenterna en del av den förförståelse som behövs för att skriva uppsatsen i kurs 
två. Nedan följer en redogörelse för lektionernas innehåll.  

 

2.1 Lektion 1  

Vi öppnar med att diskutera vad ”Information Literacy” är för något. Studenterna delas in i fyra 
grupper som får samtala om varsin del av begreppet och vad det innebär:  

• att veta när man behöver information  
• att veta hur man hittar information  
• att välja och utvärdera information kritiskt  
• att använda information, dvs. organisera, analysera och dra slutsatser  

 

De får sedan gå fram till tavlan och redovisa vad de har kommit fram till samtidigt som vi bjuder 
in övriga grupper att kommentera utifrån sina egna erfarenheter. Vi vill med detta att de ska 
bekantasig med begreppet Information Literacy och vad det faktiskt innebär. 

I nästa moment presenterar vi med hjälp av en Powerpoint de centrala inslagen i en sökstrategi. 
Denna och andra presentationer kan de återkomma till vid behov med hjälp av Stora Sökguiden 
som tillhör kurslitteraturen. Som en naturlig koppling visar vi Sökguiden och dess struktur i 
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anslutning till momentet.  
Vi brukar också i anslutning till sökstrategi ta upp Kuhlthaus graf (Kuhlthau, 1993) över ”The 
search process” och ställa frågan: Vad är problemet med att skriva en uppsats? Ett vanligt svar är 
förstås att det är svårt att veta vad man ska skriva om och att göra nödvändiga begränsningar. 
Med utgångspunkt från dessa tankegångar kan vi resonera kring främst kopplingen mellan 
problemformulering och möjligheten att uttrycka sig med sökbara ämnesord/  nyckelord. 
Överhuvudtaget ger Kuhlthaus forskning goda möjligheter att resonera kring de intellektuella 
problem som uppsatsskrivaren har, i synnerhet initialt och att de omfattar alla, och hur nära 
denna process är kopplad till informationssökningen.  

För att ytterligare förstärka vikten av ämnesordens betydelse och relativitet, gör vi en interaktiv 
övning. Vi visar en bild på ett känt föremål utan att nämna det vid namn. Det kan till exempel 
vara bilder på tulpaner. Studenterna får till uppgift att beskriva vad de ser med hjälp av 
nyckelord. De ska skriva ned så många ord som de kommer på. Några får sedan gå fram till 
tavlan och redovisa vad de har skrivit. Härigenom blir det väldigt tydligt för studenterna på hur 
många sätt som man kan beskriva ett fenomen, vilket förstås är avsikten med övningen. Här 
tydliggörs också att olika människor använder olika ord för samma objekt och att lärdomen av 
detta bland annat är att man bör vara mycket associativ när man söker i databaser.  I anslutning 
till den här övningen får de också skriva ner de ämnesord som de skulle vilja beskriva sitt 
uppsatsämne med, samtidigt som vi uppmanar dem att även i fortsättningen anteckna och samla 
sina sökord. 

Den första lektionen avslutas med en kort presentation av artikeldatabasen ELIN@Blekinge och 
tanken med det är att de snabbt ska komma igång med att använda sig av högskolans 
elektroniska tidskrifter. Som uppgift till nästa lektionstillfälle ska de göra sökningar i 
ELIN@Blekinge med sina ämnesord och spara dem i sin "samling" när de har skaffat sig ett 
konto. De ska också skriva upp sina sökningar i ett sökschema och reflektera över resultaten 
samt läsa avsnitten Searchguide och Books & Journals i Stora Sökguiden.  

 

2.2 Workshops  

Högskolan har genom prenumeration av Thomsons databaser åtkomst till EndNote Web. Vi har 
bedömt det så att magisterarbetet är så pass omfattande att det är lämpligt att studenterna 
använder sig av ett referenshanteringsprogram. Vi börjar workshopen med att samtala om varför 
vi överhuvudtaget gör referenser och litteraturlistor i en uppsats. Vi tittar också på en 
litteraturlista och analyserar den. Vad ser vi för olika typer av referenser och hur ska man tolka 
informationen?. Vi övergår sedan till EndNoteWeb och börjar där med att göra en referens 
manuellt i systemet. De får helt enkelt en bok eller en artikel som ska skrivas in. Vi fortsätter 
sedan med att visa hur systemet fungerar med att hämta in och organisera referenserna och sen 
skapa referenslistor i olika stilar (APA; Harvard osv). Studenterna får också gott om tillfälle att 
skapa ett konto och börja bygga upp sin egen samling med referenser till uppsatsen.  
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2.3 Lektion 2  

Vi börjar lektionen med att tre-fyra studenter får komma fram och redovisa sina sökscheman 
med resultaten från sina sökningar i ELIN@Blekinge. Momentet brukar generera frågor och 
inlägg om svårigheter, magra resultat etc. Vi ber dem redogöra för sina ämnesord och 
reflektioner kring hur de har konstruerat dem samt vilka svårigheter som de har konfronterats 
med i detta arbete. Genom deras redovisning kopplar vi direkt frågan om ämnesord med att visa 
hur de i databasen ”Business Source Premier” kan använda tesaurusfunktionen för att finna 
adekvata ord. Vi visar också här hur man kan använda funna referenser för att finna ytterligare 
ämnesord att lägga till i den egna samlingen. För att ytterligare förstärka exercisen med 
ämnesord talar vi också om uppslagsverk och ordböcker, fysiska och elektroniska. Andra 
databaser som vi behandlar under lektionen är den lokala bibliotekskatalogen, Libris och Ebrary. 
Till nästa lektion får de som uppgift att läsa avsnitten ”Full text databases” och ”Management” i 
Stora Sökguiden. De ska också använda sina sökord i de databaser vi presenterat och logga 
sökningarna med reflektioner i sökschemat.  

 

2.4 Lektion 3  

Lektionen börjar med att vi diskuterar Internet och några sökmotorer, hur de fungerar och vad de 
är bra på. Vad söker man i när man söker i Google? är en av de frågor de måste fundera på. 
Studenterna får genom denna övning mer kritiskt granska sökmotorerna och också 
uppmärksammas på att det finns olika typer av sökmotorer med olika specialiteter. En naturlig 
övergång från sökmotorer blir att ta upp frågan om källkritik. Vi har tidigare brukat presentera en 
PowerPoint på viktiga punkter man bör tänka på när man granskar Internetdokument.Vi gör nu 
istället så att vi frågar studenterna vad de här viktiga punkterna består av och skriver upp svaren 
på tavlan. Gemensamt kommer vi fram till ungefär samma innehåll som i powerpointen. På det 
här viset får vi studenternas engagemang och fart på deras egen tankeverksamhet. Nästa naturliga 
övergång blir att ta upp frågan om plagiarism. En kollega till oss visar med ett 25-tal exempel på 
situationer där studenterna får ta ställning till om situationerna beskriver plagiarism eller inte. 
Övningen brukar generera intensiva diskussioner och funderingar kring citering och 
parafrasering. Lektionen avslutas med en genomgång av databasen ”Business Source Premier”. 
Som uppgift till nästa lektion vill vi att de ska skriva sin ”literature review” och vara beredd på 
att redovisa den.  

 

2.5 Lektion 4  

Vi börjar med att några studenter som har skrivit sina reviews får redovisa dem. Många frågor 
kommer upp i samband med denna redovisning. Under denna sista lektion tittat vi också på olika 
statistiska databaser som finns att finna via de nationella byråerna eller via andra nationella och 
internationella institutioner. Vi tar också upp bransch-, företags- och länderinformation som 
finns i Business Source Premier. Som uppsummering repeterar vi EndNote och ger studenterna 
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tillfälle att ta upp de svårigheter de har haft med systemet. Slutligen repeterar vi vad som 
förväntas av dem när de ska skriva sin inlämningsuppgift ”literature review".  

 

Särskild kommentar om Literature Review och handledning 

Som påpekats tidigare ska studenterna skriva en literature review. Benämningen är egentligen 
inte helt korrekt använd eftersom den uppgift de ska lösa inte är helt identisk med vad som 
vanligen förknippas med begreppet literature review. Det kan skapa förvirring och vi behöver 
därför ändra namn på uppgiften, kanske till Search Protocol (Under bilaga 1 finns ett exempel på 
den uppgift de ska lösa). Uppgiften som är en del av kursexaminationen läses och kommenteras 
av oss. Men vi examinerar inte formellt. Tanken med protokollet är att studenterna på ett tidigt 
stadium ska formulera och problematisera sina uppsatsämnen, formulera nyckelord och 
söksträngar, finna adekvata databaser, bestämma inklusion- och exklusionskriterier etc., det vill 
säga utforma en noggrann sökstrategi. Vår återkoppling ger sedan studenterna god vägledning 
om vad de behöver ändra, tänka på och kanske omformulera. Ett annat välkommet resultat av 
den här uppgiften är att studenterna ofta vill ”Boka en bibliotekarie” det vill säga ha ett samtal 
om sitt uppsatsförslag. Denna konsultation är dock inte alltid helt okomplicerad och sätter oss 
ibland i en dilemmasituation. Återigen i analogi med Kuhlthaus (Kuhlthau, 1993) modell över 
informationssökningsprocessen är studenterna i en situation där de är i en fas att formulera vad 
de ska skriva om och vilket fenomen de ska undersöka. Med andra ord - de vill ha hjälp av oss i 
den processen. Något som tillhör handledarnas domän. Och det är inte alltid så lätt att undvika att 
gå över denna domängräns när vi ser förslag från studenter som är hopplösa att uppfylla. Här 
krävs förstås klara och tydliga kriterier för våra respektive uppdrag och diskussioner med 
ämnesföreträdarna.  

 

3  Evalueringsmetoder – resultat, diskussion och analys 

Hitintills har vi inte utvärderat ovanstående kurs på ett systematiskt sätt. Vi har självklart fört 
kontinuerliga diskussioner med kursansvarig, men de har mer rört planering och andra 
dispositioner som berör kursen. Avsaknaden av systematiska evalueringar utgör en brist som vi 
förstod behövde åtgärdas. Utgångspunkten ska vara att verksamheten ska bygga på 
evidensbaserad kunskap, det vill säga att den för tillfället bästa och tillförlitligaste kunskapen 
utnyttjas. Men hur utvärderar man en kurs i informationssökning? Vilka storheter kan man mäta 
och på vilket sätt? Kan man ta reda på om studenterna har lärt sig något och fått användning för 
sina kunskaper? Hur mäter man förståelse av samband och djup kunskap? Är det genom tester, 
inlämningsuppgifter, enkäter, intervjuer, analys av referenserna i uppsatserna eller hur ska det gå 
till? När kursen utgör ett moment i en annan kurs, kan man ändå urskilja tydliga resultat från just 
våra moment? Vad gör man när svarsfrekvensen är låg och hur höjer man den? 

Det här är frågor som säkert alla som arbetar med undervisning i informationsåtervinnings 
funderat över. Det är inga enkla frågor eftersom det vi gör hänger så nära ihop med lärprocessen. 
Vi har som sagt inte heller evaluerat vår del av undervisningen i magisterkurserna på ett 
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systematiskt sätt tidigare. Visserligen har vi fört kontinuerliga samtal med lärare och elever för 
att förbättra kursen och det ska vi fortsätta med, men dessutom ville vi använda oss av en mer 
systematisk metod för att få fram mätbara resultat och jämförelsetal. Så vi vände oss till våra 
kolleger och till litteraturen för att se hur andra har gjort. Samtal och diskussioner med lärare och 
studenter är en självklarhet, det ville vi fortsätta med. För att få fram jämförelsetal ville vi också 
skicka en enkät till studenterna. Dessutom kom vi fram till att försöka titta på det faktiska 
resultatet i uppsatserna. Har studenterna skrivit en litteraturlista med bra och varierade 
informationskällor? Vi bestämde oss för att försöka analysera referenslistorna ur olika aspekter 
bland annat för att få fram framtida jämförelsetal. Men hur mäter vi om studenterna fått en djup 
kunskap och förstått sambanden i informationssökningsprocessen? Vi har inte kommit dithän än, 
utan börjar med följande i vår första systematiska utvärdering: 

Så här tänkte vi oss evalueringen:  

• enkät till studenterna: hur mycket kunde du tidigare, vad har du lärt dig, hade du någon 
användning av din nya kunskap vid uppsatsskrivandet, vad tyckte du om 
undervisningsformerna och feedbacken på uppgiften osv. (det vill säga studenternas egen 
uppfattning om kursen och sitt lärande) 

• analys av referenslistorna i uppsatserna som fått godkänt: hur många referenser, vilken 
typ av referenser, bra eller dålig referenshantering (det vill säga det faktiska resultatet) 

• samtal med lärarna: vad har lärarna för uppfattning om vår del av kursen och studenternas 
resultat 

 

3.1 Enkäten 

På samma sätt som vårt moment utgör en del av kursen ville vi att våra enkätfrågor till 
studenterna skulle utgöra en del i kursutvärderingen. Det skulle förhoppningsvis också öka 
svarsfrekvensen. Men eftersom kursutvärderingen dröjde, terminslutet närmade sig och många 
studenter var på väg till sina respektive hemländer ville vi försöka få ut enkäten till dem innan de 
åkte. Vi skickade mail till alla studenter med en länk till en webbenkät och med en 
uppmaning att besvara den. De närmaste dagarna fick vi in fem svar. Det var allt. 
Sen var det sommarlov. När vi kom tillbaka efter semestern var det fortfarande bara fem som 
svarat och efter en påminnelse till samtliga i kursen fick vi in fyra nya svar. Det sammanlagda 
antalet svar blev 9. Det ger en svarsfrekvensen på 31%. Vi uppfattar därför inte enkätsvaren 
nedan som ett representativt urval utan ser dem som olika röster ändå väl värda att lyssna på. 
Samtidigt har vi ett annat problem att brottas med - hur får man studenterna att besvara enkäter? 
Särskilt i detta fall är det lite knepigare eftersom vi vill avvakta att lämna ut enkäten tills de är 
färdiga med sin uppsats och kan besvara frågorna om de lärt sig något de haft användning för. 
Momentet vi har i kurs ett ska alltså utvärderas efter att uppsatsen lämnats in i kurs två. Annars 
hade det varit en enkel sak att lämna ut enkäten direkt till studenterna i lektionssalen. Nu blir det 
helt slumpartat. 
 
Men precis i dagarna har en kvalitetsgrupp på BTH valt ut ett kursutvärderingsverktyg som 
samtliga lärare ska använda från och med läsperiod ett hösten -08. Vi har inte hunnit titta på 
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verktyget än men är nyfikna på om det går att använda för att utvärdera vår delar i kurserna. Vi 
hoppas vi kan få positiv respons från ansvariga lärare och att verktyget tillåter det. 

Det vi främst ville ha svar på i enkäten var: studenternas egen uppfattning om kursen, sitt lärande 
och nyttan av vad de lärt sig (se nedan bilaga 3 för enkäten, staplarna och studenternas 
kommentarer). 
 

 
1) hur mycket kunde de tidigare? 
Den här frågan visar på en väldig spridning av kunskaperna, från ingen kunskap alls till mycket 
stor. Ett önskemål från en student är att nivåindela lektionerna efter tidigare kunskap och det kan 
ju faktiskt vara en idé att börja med någon slags preparandkurs i informationsåtervinning för 
noviser eftersom spridningen var så stor. 

2) har deras kunskap ökat under kursen? 
Samtliga tycker kunskapen ökat mycket eller väldigt mycket. 

3) vad har de lärt sig?  
Här tar de upp de olika momenten i kursen som exempel på vad de lärt sig. Fler pekar på 
referenshanteringen och vad gäller informationsåtervinningen nämns särskilt vikten av att söka i 
olika källor, sökteknik och betydelsen av sökord. 

4) hade de någon användning av sin nya kunskap vid uppsatsskrivandet? 
Samtliga tycker kunskapen varit användbar eller mycket användbar 
 
5) vad tyckte de om undervisningsformerna? 
Här har de olika önskemål om mer praktiska övningar i uppsatsskrivande, literature reviews, 
referenser osv. Det är bra idéer som vi ska ta med oss till nästa kursomgång. 
 
6) vad tyckte de om innehållet i kursen 
Här återkommer önskemålet om att dela in kursen utifrån kunskapsnivå samt att vi ytterligare 
diskuterar literature reviews och uppsatsskrivande. 
 
7) feedback på uppgiften 
Vår del av kursen examinerades inte för sig utan var en del av kursen som skulle leda fram till en 
thesis proposal. Uppgiften de skulle göra, en literature review, kommenterades av oss, men inte 
mer. I nästa steg, att skriva själva uppsatsen, fick studenterna ganska stora problem om de inte 
hängt med tidigare. 
 
8) handledning 
Handledningen kunde man antingen boka direkt hos oss lärare eller via "Boka en bibliotekarie" 
ett webbformulär där man kan beställa tid för konsultation. 
Det är ju också möjligt att gå till informationsdisken och få hjälp. Många av studenterna skrev 
sina uppsatser i bibliotekslokalen och fick också ganska mycket direkthjälp. 
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3.2 Citeringsanalys 

Som tidigare har anförts hade vi bestämt att höstterminens kurs skulle utvärderas. Fokus skulle 
ligga på en evaluering av om undervisningen resulterade i förbättrade prestationer vad gällde 
studenternas förmåga att finna bra källor till sina uppsatser. Vi uttrycker det som en ambition att 
studenterna ska tillägna sig en bred repertoar av sökmetoder och en variation av olika typer av 
dokument/källor. Idealt vore naturligtvis att finna kausala samband mellan undervisningen och 
kvalitén på studenternas förmågor i ovanstående hänseende. En grundförutsättning för detta 
skulle dock varit att vi hade haft en kontrollgrupp att jämföra med och så var tyvärr inte fallet.  

I en undersökning från 2004-2005 studerade (Hurst, S. & Leonard, J., 2007) om en 45 minuters 
biblioteksinstruktion skulle ha någon effekt på studenternas användning av biblioteksresurser. 
Hypotesen var att studenter som fick instruktioner också skulle använda biblioteksresurser och 
citera fler källor och överhuvudtaget använda ett större antal och variation av källor. Metoden de 
använde att undersöka hypoteserna var att studera 184 studenters uppsatser, varav 101 hade fått 
undervisning (grupp A) och 83 (grupp B) inte hade fått det. Bland annat fann de att grupp A hade 
41,9 % från Internetkällor och 34,2 % artiklar från tidskrifter. Motsvarande siffror ur grupp B var 
67,6 % och 16,7 %, det vill säga en signifikant skillnad. Ett intressant resultat var att ovanstående 
skillnad inte resulterade i poängbedömningen av uppsatserna. De i grupp A fick i snitt 85 poäng 
och de i grupp fick 84 poäng. Ett faktum som stämmer till eftertanke.  

Har Hurst och Leonards undersökning någon bärighet på den vi själva har utfört? Frågan kan 
besvaras jakande även om viktiga skillnader ska noteras. Den första och viktigaste skillnaden är 
att vi inte har någon kontrollgrupp i vår undersökning. Det har således inte varit möjligt att 
studera om variationen av källor skiljer sig mellan en grupp som har fått undervisning och en 
som inte har fått. En annan skillnad är antalet undersökta objekt, i vårt fall endast 13 uppsatser 
och 21 studenter. En tredje skillnad är att våra studenter har mottagit en väsentligt större volym 
undervisning och egenarbete, sammanlagt cirka 1,5 poäng ECTS. Vi kan av den anledningen inte 
vetenskapligt verifiera en hypotes att vår undervisning skulle leda till att studenterna breddar sin 
repertoar av olika typer av källor. En studie med en kontrollgrupp hoppas vi kunna utföra i sinom 
tid. En annan möjlighet skulle vara att jämföra Mastersstudenter inom någon annan disciplin och 
som inte har fått undervisning. Härvidlag finns dock en osäkerhet från vår sida om validiteten av 
en sådan undersökning. Främst med tanke på att traditionerna skiljer sig åt vad gäller källor till 
uppsatser. Vi vill ändå hävda att vår undersökning kan ge goda indikationer om studenternas val 
av dokument till sina uppsatser och att Hurst/Leonards undersökning kan utgöra en 
referenspunkt. 

När vi nu i början av augusti började studera studenternas magisteruppsatser var 21 studenter 
klara och godkända. 7 av dessa hade skrivit sina uppsatser själva och resterande 14 hade gjort det 
i grupper om två eller tre. De 6 studenter som erhöll resultatet väl godkänd skrev alla uppsatsen 
själva. Kategorier som vi har använt för att beskriva olika dokumenttyper är böcker, artiklar och 
Internetkällor. I vissa fall har studenterna själva klassificerat källorna efter samma rubriker. 
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Dessa klassificeringar har dock inte alltid överensstämt med våra och vi har då följt de egna 
kriterierna. Gränsdragningsproblem uppstår självklart alltid, till exempel om böcker eller artiklar 
funna på nätet, det vill säga om de ska betraktas som just vad de är eller som Internetkällor. 
Böcker i fysisk eller elektronisk form har rubricerats under samma rubrik. För artiklar har 
kriteriet varit att de ska uppfylla vissa formella krav som att de antingen ska vara publicerade i 
en namngiven tidskrift eller att de har en vetenskaplig form – referenslista mm. Till artiklar har 
också förts bidrag i konferensrapporter. Internetdokument kan vara av mycket varierande kvalité 
från artiklar med namngiven författare till sidor utan tydlig upphovsman.  

Vad visar då vår undersökning? 6 av 21 studenter har uppnått betyget VG och resterande 15 har 
fått G. De 6 med VG har alla skrivit själva och deltagit i snitt 3,5 ggr av 4 lektionstillfällen. De 
15 med betyget G har i regel skrivit tillsammans i grupper om två eller tre och i snitt deltagit 2,2 
ggr på lektionerna. Det genomsnittliga antalet referenser var 59 per uppsats med en spännvid 
från 17 referenser till som mest 112 stycken. 28 % av referenserna hänför sig till böcker, 55 % 
från artiklar och 17 % från Internetkällor (se nedanstående diagram). Om vi jämför källorna i 
gruppen med resultatet VG och dem med G, så visar dessa att de i lika hög utsträckning 17 % 
hämtar dem från Internet. Dock visar användningen av böcker och artiklar på en skillnad. I VG-
gruppen tas 31 % från böcker och 52 % från artiklar och motsvarande siffror i G-gruppen var 26 
% och 57 %. Det ska dock påpekas att en statistisk skevhet finns på grund av att en person i G-
gruppen avviker starkt från de andra vad gäller fördelningen och mängden referenser (112 
referenser). Om vi exkluderar denne ändras procentdelarna till 32 % för böcker, 46 % för artiklar 
och 22 % för Internet.  

Vad kan vi då utläsa av dessa siffror? Jämfört med studenterna i Hurst/Leonards studie ligger 
användningen av artikelmaterial betydligt högre bland våra studenter. Att det finns en koppling 
mellan undervisning och vilken typ av källor som studenter använder sig av, framgår också med 
tydlighet i deras undersökning. Det som förvånar oss är att skillnaden blir så stor efter bara 45 
minuters undervisning. I vårt fall omfattar undervisning och självstudier cirka 40 timmar och det 
skulle vara förvånande om våra studenter inte uppvisade högre siffror på användandet av böcker 
och artiklar eftersom mycket av undervisningen kretsar kring just detta. Även om vi inte i 
vetenskaplig mening kan visa att undervisningen ”gör skillnad” känner vi oss ändå styrkta av 
Hurst/Leonards studie och av resultaten i vår egen undersökning. Vi kan konstatera att 
användandet av böcker och artiklar är högt och Internetkällor relativt lågt. Vad vi däremot inte 
kan uttala oss om i denna undersökning är de kvalitativa aspekterna på källmaterialet. Det vill 
säga håller till exempel de refererade artiklarna en hög vetenskaplig nivå eller inte. Detta är 
självklart en intressant och viktig frågeställning, som vi troligen kommer återkomma till i 
fortsatta evalueringar.  Ett intressant fenomen värt att kommentera är att endast studenter som 
skrivit sina uppsatser ensamma har uppnått VG i betyg. Dock visar vår undersökning inga stora 
skillnader mellan dem och G-studenterna vad gäller typ av källor. En frågeställning som vi ser 
värd att gå vidare med är på vilket sätt typ av källor får genomslag i betygssättningen. Vi kan här 
också konstatera efter vår genomgång att ett flertal studenter har lämnat uppsatser med 
bristfälliga referenslistor och ändå fått godkänt. En dialog med lärarkollegiet kommer att initieras 
där sådana här frågeställningar kan diskuterar och våra resultat presenteras. Det är för övrigt vår 
avsikt att fortsätta med den här typen av evalueringar för att erhålla långsiktiga resultat. Ett 
viktigt värde i det skulle vara att se om typen av källor ändrar sig över tiden.  
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Bilagor 

 

Bilaga 1  Literature review 

Literature review protocol 
1 Background 

The aim of a literature review protocol is to systematically document the procedure of searching 
for documents relevant to the research objectives. This protocol contains parts like research 
questions, search strategy, search terms, resources to be searched, study selection criteria, etc. 
The protocol presented is in many ways similar, in terms of structure, to a systematic review. But 
it differs from the systematic review regarding scope and objectives.  A systematic literature 
review is a means of identifying, evaluating and interpreting all available research relevant to a 
particular research question, or topic area, or phenomenon of interest. It is a research method in 
itself while the objective is to integrate empirical research in a systematic way to enable 
generalized conclusions. The literature reviews objective on the other hand is to find as many 
relevant documents as possible in a specific field of research. But a selection of documents is 
though normal according to the scope of the research. But in both cases it is an advantage that 
the criteria for selection are open and explicit. One of the problems that can arise, whatever 
method that is chosen, is the problem of selecting keywords which could describe the 
phenomena. Due to differences in the indexing procedures quite many variables of words can 
exist as synonyms in relation to a certain phenomena. Therefore it is of outmost importance to 
put quite a lot of effort in finding possible synonyms. 

Research background for this study                       
Implementation of Information Technology has during the last 20 years described a fast pace, 
both in society and companies. There have been several examples of implementations in 
companies with the objective to enhance effectiveness and productivity, but which have turned 
out to be disastrous. One of the problems has been the acceptance of new technology among the 
staff in companies. In academic environments this has been addressed in research as the 
“technology acceptance model” TAM. There have accordingly been done quite many studies on 
the factors influencing these bad outcomes. Our aim in this study is to address the “Information 
management” as one of many factors influencing the outcome. 

2 Research questions 

What is the-state-of-the-art research on TAM and “Information management? 

Does the TAM research point to any causal relationship between acceptance of new technology 
and information management? 

What are the methods of measuring this hypothetical causality? 
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3 Search strategies 

Search words/keywords:                                                                                                                                
information technology, information technology management" it , ict, TAM, technology 
acceptance model, Information management 

Possible search strings:                                                                                                                               
("information technology" or "information technology management" or it or ict) AND (tam or 
"technology acceptance model") AND (Information management) 

Resources to be searched:                               
             Local library catalogue  

LIBRIS                         
ELIN                                                      
Business Source Premier                                                            
ISI-Web of Knowledge                            
Ebrary 

 

4 Study selection criteria 

Inclusion criteria:                                                                            
1) the articles should mainly be peer-reviewed        
             2) the articles should be based on research done on TAM     
            3) etc… 

Exclusion criteria:                      
1) Not peer-reviewed articles will only be included if the TAM aspect is dealt with in a 
scientifical manner                                                                                                                                                     
2) etc… 

 

5 Study selection process 

The selection of documents will be based on reading the title, abstract, keywords and descriptors 
in the references 

 

6 Study quality assessment checklists 

The quality standard of a scientifical article will be based on the following criteria’s: Abstract, 
introduction, method, result, discussion/conclusion and a reference list 
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7 Schedule on information searching in databases 

To make the information searching process explicit and iterative, there will be constructed a 
separate search schedule. This will include when the searches is performed, databases used, 
search strings used, amount of hits and reflections on the search results.  

 

8 Bibliography 

References that could be of interest to include in the thesis. 

 

Bilaga 2   Search protocol 

http://www.searchguide.se/community/wp-content/uploads/sokschema_sv.pdf  

 

 

Bilaga 3  Enkät 
 

Evaluation - information retrieval lectures  
 
Evaluation - information retrieval lectures  
 

 Summary        
 
 Total number of answers  9   
 
 Filter    no 
 
 Group by question    no 
  
 
Evaluation on the information retrieval lectures in the Research Methodology 
course  
 
Did you have any knowledge of the subject (information retrieval) before you 
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attended this course? 5=Excellent > 1=Poor  
   %  # 

 
 1  33.3%  3 
 2  11.1%  1 
 3  33.3%  3 
 4  11.1%  1 
 5  11.1%  1 

 
 Total  100%  9 
 Mean    2.6  

 
Comment  
6 have commented on this question 
Grade = 1 (2 comments) 
— Before studying that course I hardly have any idea to search information 
relevant to my research. It was really a suplended course that make me able how to 
retriev information by using the university's number of sources. It really added a lot 
in my knowledge and will also help me in future. 
— Well! i had an idea that there is alot of information on subject area but didnt 
knew a proper method to extract it. The course help me in retreving information in 
a structured and in managed terms. 
 
 
Grade = 2 (one comment) 
— I was not so familiar 
 
 
Grade = 3 (one comment) 
— did a similar course before 
 
 
Grade = 4 (one comment) 
— Had such a course in the UK at my university for the bachelor thesis. 
 
 
Grade = 5 (one comment) 
— No,it was first time 
 
 
 
Do you think that your knowledge of the subject improved during the course? 
5=Very much > 1=Not at all  
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   %  # 
 

 1  0%  0 
 2  0%  0 
 3  0%  0 
 4  55.6%  5 
 5  44.4%  4 

 
 Total  100%  9 
 Mean    4.4  

 
Comment  
5 have commented on this question 
Grade = 4 (2 comments) 
— Yes, improved 
— this one was better 
 
 
Grade = 5 (3 comments) 
— It help especiaaly in the part of reference list 
— true 
— Absolutely yes, it did imporve my knowledge 
 
 
 
What did you learn?  
9 have answered this question 
— I learnt how different information sources can be used 
— I learnt many things by studying that course e.g. 1. what are the right ways and 
methods to make my research good. 2. how to use different sources for searching. 
3. It also helped me to learn how to use references for. 4. Though I have studied 
RM previously but it was not as good as that one I have studied at BTH. 5. the 
most important thing that I learnt from RM about plagirism. just not to copy others 
work but make a good use of others work. If I say "RM is the core of my degree" it 
would not be wrong. 
— As information retreival plays an important role in doing research,so we learn a 
basic step for doing our research thesis. The course provided us good knowledge of 
information retreival, referencing, starting on a topic and proceeding with thesis 
writing. 
— Information Reterivel mainly, To learn that actually i can even read books on 
internet (free of cost) other than articels. To write proper ways of refrenceing etc... 
— End-note was really useful, I used another one in the UK (Refworks). I learned 
a lot about ELIN and about the Alerts. I learned a lot about looking for different 
words with the same meaning, and how important thorough research is. 
— for me it was very important the references and the quations 
— I had heard the word "research" but here i learnt how it is done, this was the best 
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thing i ever had during the course, and i believe never to forget this experience. 
— It help especiaaly in the part of reference list 
— I learned alot about databases online and different search techniques which were 
extremely helpful. Learned to use end note too. 
 
Do you think your new knowledge was useful for you while writing the thesis? 
5=of great use > 1=not at all  

   %  # 
 

 1  0%  0 
 2  0%  0 
 3  0%  0 
 4  55.6%  5 
 5  44.4%  4 

 
 Total  100%  9 
 Mean    4.4  

 
Comment  
2 have commented on this question 
Grade = 4 (one comment) 
— Yes 
 
 
Grade = 5 (one comment) 
— It seemed to be, that the knowledge of other students was different. Especially 
the students who did not have to write a Bachelor thesis before. 
 
 
 
What is your opinion about the pedagogical forms that was used during the 
course with e.g. lectures, discussions, homework, literature review, yourselves 
as presenters etc.? 5=Very good > 1=Very bad  

   %  # 
 

 1  0%  0 
 2  0%  0 
 3  22.2%  2 
 4  33.3%  3 
 5  44.4%  4 

 
 Total  100%  9 
 Mean    4.2  

 
Your own suggestions to improve the pedagogies:  
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5 have commented on this question 
Grade = 3 (one comment) 
— I think it was good but one thing I must want to add here is that students must 
be educated more about the literature review before submitting it. Because I would 
like to give example of my own class. I think hardly any student including me done 
the literature review according to the starndards or Anders expactations. So it 
would be very beneficial for the students if lectures/material on literature review 
could be increased because literature review is the thing that is the basis of thesis or 
any research. 
 
 
Grade = 4 (2 comments) 
— Before proceeding with the complex task of starting thesis, this course should 
include a practice of writing research paper so that it become easy for students 
while writing thesis. 
— Very Cooperative both of them 
 
 
Grade = 5 (2 comments) 
— Just go on like that 
— Maybe even more homework how to use references, since some had problems 
with that. 
 
 
 
What is your opinion about the content of the course? 5=Very relevant > 
1=Not relevant  

   %  # 
 

 1  0%  0 
 2  0%  0 
 3  11.1%  1 
 4  55.6%  5 
 5  33.3%  3 

 
 Total  100%  9 
 Mean    4.2  

 
Your own suggestions to make it more relevant  
4 have commented on this question 
Grade = 4 (3 comments) 
— It should me little slow in the begining Lectures 
— Split the course. The people who wrote a thesis before should not be in the same 
course, as the people from Pakistan for example, since they did never learn before 
sth about references and research. 
— Some model thesis can be used to present the students the whole procedure of 
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writing thesis. 
 
 
Grade = 5 (one comment) 
— yes it is relevant and I again must say that there is a need to put some more 
attention on the delivery of knowledge about the literature review. 
 
 
 
What is your opinion about the feedback you received regarding the 
Literature review task? 5=Very satisfied > 1=not satisfied  

   %  # 
 

 1  0%  0 
 2  0%  0 
 3  22.2%  2 
 4  44.4%  4 
 5  33.3%  3 

 
 Total  100%  9 
 Mean    4.1  

 
Comment  
One has commented on this question 
Grade = 4 (one comment) 
— I think feedback was good but most of us were not sure how to make it rightly. 
Unless Anders told us twice or maybe thrice. 
 
 
 
Have you used the possibility to consult a librarian by using the service “Book 
a Librarian?”  

     %    # 
 
 Yes   33.3%  3 
 No    66.7%  6 
 
 Total  100%  9  

 
Kommentar  
2 have commented on this question 
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Yes (2 comments) 
— Couple of times, and their(Eva and Kent) responce was good to us. 
— It was quite helpful. 
 
 
 
If you have used the service, what is your opinion about it? 5=Very satisfying 
> 1=Not satisfying  

   %  # 
 

 1  0%  0 
 2  0%  0 
 3  22.2%  2 
 4  11.1%  1 
 5  11.1%  1 
 ?  55.6%  5 

 
 Total  100%  9 
 Mean    3.8   

Comment  
4 have commented on this question 
Grade = 5 (one comment) 
— I must thank both Eva and Kent for their marvelous job. Specially I would like 
to thank Anders Nilsson who pushed us and helped us at every stage of RM and 
our thesis. 
 
 
Grade not given (3 comments) 
— didnt use 
— I met you often in the library and you helped me very often. Thanks for that. 
— i have not used it 
 
 

 

Thanks! 
Kent Pettersson and Eva Norling 
Blekinge Institute of Technology Library  
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Bilaga 4  Citeringsschema 

Student/Uppsatser Referenser Böcker Artiklar Internet Betyg 
      

1 57 24 11 22 VG 
2 59 41 18  VG 
3 63 13 47 3 VG 
4 64 3 53 8 VG 
5 74 11 43 20 VG 
6 42 19 15 8 VG 
7 90 32 6 52 G 
8 18 12 3 3 G 
9 80 22 58 0 G 

10 59 12 47 0 G 
11 37 12 22 3 G 
12 17 6 1 10 G 
13 112 12 98 2 G 

      
Summa 772 219 422 131  
Genomsnitt %  28% 55% 17%  
Genomsnitt % VG  31% 52% 17%  
Genomsnitt % G  26% 57% 17%  
      
Genomsnitt N/13 59 17 32 10  
Genomsnitt VG N/6 60 18 31 10  
Genomsnitt G N/7 59 15 34 10  

  

 
 

 

 


