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Svarsfrekvens i kursvärderingen, med kommentarer

Av 35 registrerade studenter har 7 studenter svarat på kursvärderingsenkäten. 7 av
dessa studenter är dock studenter som omregistrerats på kursen med rester från
tidigare kurstillfällen.

Analys av:

Studenternas prestation och resultat på kursen

14 studenter har klarat kursen, varav 3 med betyget VG. Figur 1 visar genomström-
ningen över tid sedan hösttterminen 2012.

Det går således att utläsa att genomströmningen uppgår till 50 % efter justering
av 7 omregistrerade från tidigare år — som fortfarande inte är godkända. Av de
kvarvarande 28 studenterna är det sex stycken som helt saknar resultat, där det
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Figur 1: Genomströmning HT12 – HT18. Data hämtat från Ladok. Måttet för HT18
är justerat med avdrag för omregistrerade studenter.

också finns anledning att tro att flera i själva verket avbrutit utbildningen. En av
dem har också formellt registrerats för avbrott på kursen.

Genomströmningen för tidigare årskullar är också överestimerad, eftersom studen-
ter med rester normalt förs över till efterföljande kurstillfällen. Vid en tillbakablick
på tidigare kursutvärderingar där mätningar gjorts vid motsvarande tidpunkt vittnar
också om förhållandet, och har då varierat mellan 50 och drygt 60 %.

Differensen mellan nivåerna för tidigare terminer kan då förstås som den andel
av de vid kurstillfället förstgångsregistrerade studenter som inte klarat kursen och
som av olika anledningar inte valt att omregistrera sig på ett senare tillfälle, eller
studenter som registrerat sig på ett tidigare kurstillfälle med annan provuppsättning
i Ladok och förts över med tillgodoräknanden till en ny provuppsättning.

För aktuellt kurstillfälle kan dock konstateras att trots ovan gjorda reservationer
utgör genomströmningen en liten trend-dipp, även om grafen överdriver. Orsaken
till dippen är dock svår att bestämma. Genomförandet och bedömningsnivåerna har
inte förändrats i grunden.
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Har kursens innehåll, undervisning och examination varit
till stöd i studenternas lärande

Mängden fritextsvar är fåtaliga, men de som ges är positiva i relation till i vilken ut-
sträckning kursen upplevts som stödjande. Det finns två indikationer på otydlighet
i anvisningarna för examinationsuppgifter som givits.

Forskningsanknytning

Trots att svaren är spretiga så anger en majoritet att de ”fått en ökad förståelse
för forskning”, vilket kan sägas vara något förvånande då det inte explicit uttalas
vilka aspekter i kursen som relaterar till aktuell forskning, men sannolikt tolkas det
betydande utrymme som gäller utvecklingsfrågor också som relaterat till forskning.

Hur kursen har fungerat i relation till övriga kurser i pro-
grammet?

Kursens innehåll är utformat som en ”naturlig” progression från kursen Introduk-
tion till kunskapsorganisation som direkt föregår den. Genom kursens examina-
tionsuppgifter framstår det dock tydligt att vi fortfarande inte förmått förmedla en
förståelse för skillnaden mellan universella klassifikationsscheman och kontrolle-
rade vokabulärer för innehållsbeskrivning.

Det är svårt att veta hur den obligatoriska enkätfrågan ”Jag har fått en tydlig bild av
hur kursen passar in i min utbildning” förstås av de svarande, men vi kan konstatera
att åtminstone ingen svarat ”Stämmer inte alls” på den frågan.

Hur kursens resurser har använts och upplevts

Kursansvarig, Yoshiko Nordeborg, Björn Ekström, Maria Idebrant och Thomas
Nyström har bidragit till genomförandet. Fritextsvaren antyder att de uppskattats
mycket och det finns inga indikationer på att studenter saknat kommunikation med
lärare.
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Sammanfattning och övriga kommentarer

Kursen får anses fungera väl efter 7 genomförda kurstillfällen genom åren.

Eventuella förslag till förändringar

Inga alls, men en omvärdering av hur klassifikation vs indexering (innehållsbe-
skrivning) utmålas kan vara på sin plats.

Kursansvarig: Mikael Gunnarsson
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