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Sammanfattning av studenters och medverkande lärares synpunkter 

Gällande det HU-perspektiv som är en bärande idé i kursen: någon studentröst har en 
kritisk syn på perspektivet rent generellt och på den tyngd perspektivet får så här sent i 
utbildningen. Å andra sidan, hörs en studentröst om att en större tyngd borde läggas på 
detta perspektiv rent generellt. Flera positiva studentröster om de föreläsningar i vilka 
HU-perspektivet (ur ett samhällsperspektiv och ett organisationsperspektiv) tas upp.  

Våra reflektion: Denna kursomgång var den första efter att aktuell kurs blivit HU-
diplomerad enligt lärosätets riktlinjer. Vi delar uppfattningen att detta perspektiv borde 
inkluderas redan tidigare i utbildningen.   

Gällande kursens två spår (auskultationsspåret och problemformuleringsspåret): 
studentröst om att kursen borde stramas upp, det räcker med ett tydligt auskultationsspår 
med fokus på HU. Problemformuleringsspåret är felplacerat. Studentsynpunkterna 
varierar från både mycket bra till mycket dåligt – överlag ser studenterna detta moment 
som givande men inte i denna kurs. Jennys och Olas tandemföreläsning ”Vad och vems 
är problemet” har fått mycket positiv feedback. Vissa önskemål om att denna föreläsning 
också ska finnas i ett inspelat format.  

Våra reflektioner: 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 
näststista 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.  



Med tanke om studenternas önskemål om inspelade föreläsningar är det en fråga som vi 
kontinuerligt måste arbeta med, inte bara inom vår kurs utan också inom hela 
programmet – vad motiverar analoga respektive digitala föreläsningar? Denna fråga tar vi 
med oss till programgruppen.  

Gällande kurslitteraturlistan: Lundén, Björn & Rosell, Lennart (2008). 
Presentationsteknik: om konsten att tala, engagera och övertyga. Näsviken: Björn 
Lundén information. (130 s.) har ifrågasatts av några studenter. En del av kursens 
litteratur beskrivs som ”ögonöppnare” av studenterna – överlag är utsagorna positiva om 
kursens litteratur som beskrivs som lagom svår. 
 
Våra reflektioner: kurslaget diskuterar om den ovan nämnda kurslitteraturen ska tas bort 
eller om ett kursmål relaterat till boken särskilt ska konstrueras.  
 
Gällande kursens arbetsbelastning: överlag beskrivs denna som hanterlig även om 
vissa röster anger att den är hög samt att momenten är för många, ”spretigt” skriver några 
studenter.   
 
Våra reflektioner: som vi har uppfattat det kommer upplevelsen av att det är för många 
moment och för högt arbetstryck huvudsakligen från problemformuleringsspåret. 
Problemformuleringsspåret är designat i många olika steg som följer på varandra. På 
seminarierna och i den skriftliga kursutvärderingen framkommer att auskultationsspåret 
är uppskattat av studenterna.  

Gällande examinationer i kursen: Kursen har examinerats genom tre moment: två 
seminarier och en skriftlig inlämningsuppgift. 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. 

Våra reflektioner: Det kommer fram i studenternas synpunkter att deras arbete hade 
underlättats om de hade börjat arbeta på sina examinationer redan i början av kursen. Vi 
noterar att detta är en rekommendation som vi ger redan vid kursintroduktion, och som 
kursansvariga ser vi det som bekräftande.   

 

Sammanfattning av kursens examinationsresultat vid kursens slut 

Kursen hade 25 registrerade studenter. Vid kursens ordinarie examinationstillfällen hade 
15 studenter fullgjort kursens åttaganden med minst godkänt resultat. I första med första 
omtentamenstillfället i augusti 2016, blev ytterligare fyra studenter godkända. Det 
innebär sammanlagt en genomströmning efter två examinationstillfällen på 76 %.  

 



Deltagande i kursutvärdering 

Utvärderingen bygger på en enkät med 40 % svarsfrekvens samt på kursansvarigas 
reflektioner. Synpunkter har också inkommit i samband med seminarierna och  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.   

• Vi fortsätter att diskutera balansen mellan digitala undervisningsmoment och 
analoga, det är många aspekter att ta hänsyn till som inte bara rör den egna 
kursen, utan resonemanget har bärighet i hela bibliotekarieprogrammet. Detta är 
fråga för en kommande programöversyn.  
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