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Detta dokument beskriver utfallet av “Fält2” under höstterminen 2016. Rapporten 
följer BHS standardiserade mall för kursutvärderingsrapport.  

Sammanfattning av studenters och medverkande lärares synpunkter 

Gällande det HU-perspektiv som är en bärande idé i kursen: genomgående har 
studenterna sett positivt på fokuset på hållbar utveckling. Studenterna upplever detta som 
en tillgång.  

Våra reflektion: Denna kursomgång var den första campusomgången efter att aktuell kurs 
blivit HU-diplomerad enligt lärosätets riktlinjer.  

Gällande kursens två spår (auskultationsspåret och problemformuleringsspåret): 
problemformuleringsspåret upplevs som splittrande av studenterna. Det gör kursen rörig. 
Studenterna är inte emot själva momentet i sig, det upplevs som givande och en student 
uttryckte också att momentet gärna skulle kunna utvecklas. Problemet är att momentet är 
felplacerat och inte hör hemma inom ramen för fältstudiekursen.  

Våra reflektioner: ett studentförslag är att ägna ett par veckor åt 
problemformuleringsspåret och när detta är examinerat, påbörja auskultationsspåret. Det 
är dock tveksamt om detta skulle fungera, då själva auskultationen också måste få ta ett 
antal veckor i anspråk.  

Vi är medvetna om att det är svårt att få ihop kursens två spår – detta är något som vi har 
arbetat med länge. På sikt är vår önskan att ta bort problemformuleringsspåret från kursen 
– vi har föreslagit detta för kursansvariga för VetMet2-kursen, där vi upplever att 
momentet skulle passa bättre. Tyvärr finns det inte utrymme för detta moment i VetMet2-
kursen för ögonblicket. Vi får ha i åtanke att problemformuleringsmomentet ligger i Fält-
kursen som en kvarleva från idén vid Bolognareformens införande 2007 om att få upp 
farten inför kandidatuppsatsskrivandet genom de kurser som föregår uppsatskursen. Då 
fanns en logik genom att studenternas nästsista termin bestod av uppsatsförberedelser 
genom Fält-kursen och VetMet2-kursen. Men nu när VetMet2-kursen är placerad innan 
Fält-kursen, har denna logik brutits och egentliga argument saknas för varför 
problemformuleringsmomentet ska ligga just i Fält-kursen.  



Gällande kursens undervisningsformer: föreläsningar och en workshop. Jennys och 
Olas tandemföreläsning ”Vad och vems är problemet” har varit uppskattad. Om de övriga 
föreläsningarna har inte synpunkter inkommit. Ett önskemål har hörts om att ersätta 
workshopen med ett skriftligt dokument – vi ställer oss tveksamma till detta. Skälet till 
detta är att vi tycker det är viktigt att studenterna gör konkreta övningar.  

Gällande kurslitteraturlistan: Motstridiga uppgifter har lämnats från studenterna om 
kurslitteraturen – en del studenter tyckte att litteraturen var givande, andra att den var för 
omfattande. En student menade att det var svårt att få tag på forskning om vissa ämnen. 
Någon student har särskilt uttryckt sitt gillande om HU-litteraturen.  
 
Våra reflektioner: en bärande idé i kursen är att studenterna ska återanvända litteratur 
från tidigare kursers litteraturlistor, vilket någon student har yttrats sig positivt om. 
Avsikten med detta är att bekräfta att studenterna har vissa insikter med sig sedan 
tidigare, som handlar om olika moment i biblioteksarbetet.     
 
Gällande kursens arbetsbelastning: enligt några studentröster har mer än 40 timmar per 
vecka ägnats åt kursen.  
 
Våra reflektioner: beträffande arbetsbelastningen skickar vi med följande kommentar 
från en student: Skrivprocessen har tagit lång tid. Jag är väldigt tacksam över att jag 
började i tid att skriva ner varje moment, ett tips till framtida studenter :) Vi finner att 
somliga studenter borde kunna planera sitt arbete bättre redan från kursstart, för att på så 
vis komma ifrån bekymret med arbetsanhopning i slutet av kursen.    

Gällande examinationer i kursen: Kursen har examinerats genom tre moment: två 
seminarier och en skriftlig inlämningsuppgift. Ett övervägande positivt utfall. Flera 
studentröster har uttalat sig positivt om examinationerna på auskultationsspåret (ett 
seminarium och en skriftlig inlämningsuppgift). Den kritik som har kommit mot 
problemformuleringsspårets examination har handlat om spåret i sig och inte om själva 
examinationen i sig, den har överlag varit helt ok. En av studenterna uttryckte intresse för 
att läsa de andra studenternas rapporter.  

 

Sammanfattning av kursens examinationsresultat vid kursens slut 

Kursen hade 44 registrerade studenter. Efter det första omtentamenstillfället i januari 
2017 hade 29 studenter blivit godkända. Det innebär sammanlagt en genomströmning på 
66 %.  

 

  



Deltagande i kursutvärdering 

Utvärderingen bygger på en enkät med öppna frågor, med 14 % svarsfrekvens samt på 
diskussioner med studenter i samband med seminariet och direktkontakt, samt genom 
kommunikation i PingPong.  

 

Planerade revideringar 

• Vi försöker sälja ut problemformuleringsspåret till någon annan kurs, förslagsvis 
till VetMet2. Hur detta ska iscensattas är en öppen fråga.   

• Vi kommer att vidareutveckla HU-perspektivet, och lägga större fokus vid de 
förekommande konflikterna mellan olika former av HU och HU på olika nivåer.  

• Vi vill stärka kontextualiseringen av aktuella informationsförsörjande 
institutioner. Det är viktigt att studenterna sätter in det aktuella biblioteket i ett 
samhälleligt sammanhang.   
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