
Kursrapport
Kursens namn: Klassifikation
och informationsutvinning

Ladokkod: 32IKI1

Antal högskolepoäng: 7,5 Period: P2 2017/2018

Inom program: Masterprogram i biblioteks- och informationsvetenskap (BMBD1)

Svarsfrekvens i kursvärderingen, med kommentarer

Kursen hade endast två deltagare och en omregisterad deltagare för ett delmoment,
så någon data från kursvärdering i PingPong är inte möjlig att få. Kursen gavs
dessutom som blended learning utan en avslutande träff i Borås, så någon muntlig
värdering har inte kunnat genomföras.

Analys av:

Studenternas prestation och resultat på kursen

En av de för hela kursen registrerade studenterna har genomfört kursens examina-
tioner med betyget VG, medan den andra inte lämnat in någon. Den omregisterade
studenten har genom en hemtentamen fullgjort kursens krav för betyget G
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Hur kursens innehåll, undervisning och examination har
varit till stöd i studenternas lärande

Utan ett kursvärderingsunderlag finns ingenting att säga.

Hur kursen har forskningsanknutits

Genom att fokusera ett trendigt forskningsområde som ibland benämns data mining
eller text mining.

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

Den är avsedd att fördjupa förståelsen för ’the discipline of organizing’ (kunskaps-
organisation, klassifikation mm) som studenterna förväntas ha lagt grunden för i
sin kandidatutbildning i biblioteks- och informationsvetenskap.

Hur kursens resurser har använts och upplevts

Hur de upplevts vet vi inte, men kursansvarig har biståtts av Maria Idebrant som stu-
denterna gavs tillfälle att diskutera litteraturen med under en eftermiddag i Borås.
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Sammanfattning och övriga kommentarer

Kursen ges endast för de studenter på masterprogrammet som sedan tidigare har
en kandidatexamen inom huvudområdet och som kan förmodas vara väl införståd-
da med varför bibliotek arbetar med klassifikation och organisation av artefakter
(fysiska såväl som digitala).

Eventuella förslag till förändringar

Inför nästa år hoppas kursansvarig att deltagandet kan samordnas i högre grad med
en väsentligen likartad kurs som ges för det internationella masterprogrammet med
inriktning mot digitala bibliotek och tjänster.

Kursansvarig: Mikael Gunnarsson
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