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Kursrapport 
 

Kursens namn: 
Kunskapsorganisation 1:  
bibliografisk samverkan 

Ladokkod: 
31DBS1 

Antal högskolepoäng: 
7,5 hp 

Period (ex P1 2018): 
BHS period 1-2 vt 2019 

Inom program alt. fristående kurs: 
 Bibliotekarie, distans 
 

Svarsfrekvens i studentvärderingen, med kommentarer 
Studenterna har getts möjlighet till kursvärdering genom en enkät som varit tillgänglig kursarean 
på Ping Pong 19 mars – 8 maj. 20 av de 65 studenter som har tillgång till aktiviteten har svarat 
(30%, inklusive omregistrerade). 

Analys av: 
Studenternas prestation och resultat på kursen 

65 personer var registrerade på kursen, inklusive omregistrerade. I början av maj (2018-05-08) 
hade 30 studenter gått igenom hela kursen med lägst godkänt resultat (dvs 46%), varav 21 med 
betyget väl godkänt. Två examinationstillfällen hade då getts för momentet i resursbeskrivning 
och en för momentet i bibliografiska begrepp och modeller. 

 

Resultatet är lägre än förra året, då 59% av studenterna hade klarat kursen vid motsvarande 
tidpunkt, men en aning högre än åren dessförinnan (40% vt-17 och 36% vt-16).  

 

Något som kan noteras är att det vid denna kursomgång var 12 personer, dvs 18%, som inte 
deltagit vid någon av examinationerna vid kursens slut. Det är svårt att veta om det är kursens 
upplägg eller andra faktorer som ligger bakom att man inte varit med på examinationerna. För 
framtida jämförelser mellan kursomgångarna kan det ändå vara relevant att notera att andelen 
som klarat kursen av de personer som deltagit vid minst en examination var 57%. 
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Hur kursens innehåll, undervisning och examination har varit till stöd i studenternas 
lärande 
 
I likhet med föregående års kursvärdering har ungefär hälften av studenterna angett att 
undervisningen varit till stöd för deras lärande, och andra hälften att den inte varit det. 
Svarsfördelningen var spridd över 20% ”Stämmer helt”, 30% ”Stämmer ganska bra”, 35% 
”Stämmer delvis” och 15% ”Stämmer inte alls”. Frågorna om kurslitteratur och examinationer 
har liknande svarsfördelning. 
 
Kursträffen 
Undervisningen inleddes med en tvådagars träff i Borås. Upplägget var i stort sett detsamma som 
föregående år, men med ett par föreläsningar som bytt plats utifrån responsen i föregående års 
kursutvärdering. Av de kommentarer som gavs muntligen i samband med träffen fick 
kursansvariga intrycket av att många var nöjda med upplägget. I enkätsvaren framkommer 
däremot att upplevelsen av campusträffen varierar mycket mellan olika personer. Någon uppger 
att den varit mycket viktig och givande, medan ett par andra menar att innehållet var 
opedagogiskt och rörigt. Bland annat kommenteras att den inledande resursbeskrivningsövningen 
var tidskrävande och inte ledde till några slutsatser om vad som var ”rätt och fel”. Det senare 
instämmer undervisande lärare helt i. Syftet med övningen var att visa på vilken typ av frågor som 
kan bli aktuella vid resursbeskrivning i allmänhet, och att det inte finns några givna rätt och fel 
om man inte utgår från en specifik regelsamling. 
 
Vi kursansvariga tror fortfarande att vi har hittat ett bra grundupplägg för den inledande träffen, 
främst baserat på den muntliga responsen från studenterna. Däremot tar vi till oss att formen 
upplevs rörig av vissa. En gissning är att upplägget med många praktiska övningar skiljer sig 
mycket från vad man förväntar sig, och att det därmed kan upplevas stressande. Inför kommande 
år kan det därför vara idé att ge mer information om träffens upplägg i förväg. 
 
En annan sak som kommenteras av flera studenter är att det förekom väldigt många nya begrepp 
att hålla ordning på under kursträffen. Detta hänger ihop med att studenterna stöter på hela 
kursens innehåll i kondenserad form på två dagar, vilket oundvikligt blir mycket. Förhoppningen 
är att det ska bli lättare att ta sig an innehållet på egen hand hemma sedan, vilket också flera 
kommenterat att det varit. Inför kommande kursomgång bör kurslaget ändå fundera över vad 
som kan göras för att om möjligt minska mängden nya begrepp som används. I år samlades dessa 
upp i en begreppskarta under början av den andra dagen (av två), detta skulle kunna göras 
tidigare. Det är också värt att fundera över om det finns ytterligare innehåll som kan tas bort från 
kursträffen och spelas in istället, för att på så vis få ner mängden ny information.  
 
Kurslitteraturen och övrigt instuderingsmaterial 
Även kurslitteraturen med dess instuderingsmaterial får blandade omdömen. De inläsningsguider 
som tillhandahålls kommenteras som bra och tillräckliga av vissa, medan andra menar att mer 
hade behövts. Rörande Ping Pong-modulen har innehållssidan ”Kursens gång” fått positiva 
omdömen som hjälpsam. 
 
Överlag kommenteras litteraturen till momentet i resursbeskrivning som väl omfattande i 
förhållande till vad som sedan examinerats. Under denna kursomgång har RDA Toolkit 
tillsammans med Kungliga Bibliotekets anvisningar legat till grund för undervisningen. Detta är 
ett omfattande material och det är inte anpassat till kursen i fråga. Det valdes för att det är 
aktuellt och vad som används på fältet. I och med att RDA är under ständig revidering är det i 
dagsläget svårt att tillhandahålla material som är anpassat till kursens omfattning och 
svårighetsgrad. En större revidering av RDA Toolkit är annonserad till senare under detta år, 
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därefter kan det förhoppningsvis bli så pass stabilt att det är meningsfullt att skapa kursanpassat 
material.  
 
Ett problem som relaterar till förändringarna i RDA och Librispraxis är också att det är svårt att 
hålla övningar och lösningsförslag uppdaterade. Under denna kursomgång har det, i likhet med 
tidigare kurser i samma ämne, behövts göras revideringar av lösningsförslagen till övningarna 
under kursens gång. Detta kommenteras som rörigt och stressande. En möjlig lösning är att fler 
personer håller sig uppdaterade gällande undervisningen i resursbeskrivning, om det är möjligt 
resursmässigt. På så vis kan en mer hjälpsam gemensam korrekturläsning ske inför kursstarterna 
än vad som varit möjligt inom kurslaget hittills. Undervisningsmaterial och underlag bör också 
hållas så stabila som möjligt mellan olika kursomgångar för att undvika att liknande fel upprepas. 
 
Examinationerna 
Examinationen i resursbeskrivning har fått mestadels positiva omdömen, medan examinationen i 
bibliografiska begrepp och modeller fått kritik, främst för a) att det är en salstentamen och b) att 
den var svår. Rörande a) konstaterar kursansvariga att ja, det är en salstentamen och ja, den är 
avsedd som en kunskapskontroll snarare än att vara ett lärtillfälle i sig. För närvarande planeras 
ingen ändring av examinationsform för kursen, då mycket av kursinnehållet handlar om begrepp 
som, i ett första steg, behöver läras in för att senare kunna användas i mer självständiga 
resonemang. Rörande b) konstaterar kursansvariga att resultaten vid tentamen överlag var bra 
(83% av de som genomförde ordinarie tentamen klarade den), varför svårighetsgraden bedöms 
rimlig. 
 
Vid ordinarie tentamen uppstod viss oro på grund av att fel kurskod var tryckt på 
tentamensomslagen. Administrationen kring tentamina ligger i hög grad utanför kursansvarigas 
kontroll, men händelsen belyser vikten av att någon av oss är på plats i samband med att 
tentamensteserna delas ut. 
 
Hur kursen har forskningsanknutits 
De teoretiska modeller som är grund för kursens mer praktiska inslag tas upp som en del av 
kursinnehållet, men överlag ligger tyngdpunkten på praktiken och inte forskning. 

Hur kursen har fungerat i relation till övriga kurser i programmet 
Kursen fungerar såvitt vi förstått det väl som förberedelse inför efterföljande kurs i 
kunskapsorganisation som ges vårterminen året efter. Däremot anger flera studenter att deras 
förkunskaper är otillräckliga för att ta del av kursinnehållet i denna kurs, 65% av de svarande håller 
inte alls (35%) eller bara delvis (30%)  med om att deras förkunskaper var tillräckliga för att 
tillgodogöra sig kursens innehåll. Detta är på samma nivå som föregående år och tyder på att fortsatt 
arbete krävs för att kursen ska kännas tillgänglig för majoriteten av studenterna. 
 
Ur en schemaläggnings-synvinkel behöver kursen anpassa sig till att kursträffarna behöver ligga i 
anslutning till påföljande och efterföljande kursers träffar.  
 
Hur kursens resurser har använts och upplevts 
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Sammanfattning och övriga kommentarer 
Det finns klar förbättringspotential gällande hur kursen upplevs, då det fortsatt är många som 
anger att de inte har tillräckliga förkunskaper för att ta till sig kursinnehållet. I stort sett verkar det 
som att det är samma personer som också upplevt att kursen är rörig, vilket är rimligt då det blir 
väldigt mycket att ta in om allt är nytt.  
 
Övergripande visar kursutvärderingen på ett behov av att hålla all information om kursen så 
strukturerad och tydlig som möjligt. Inför förra och denna årets kurs arbetade kurslaget mycket 
med att ta fram instuderingsguider och Ping Pong-sidan ”Kursens gång”, vilka tycks ha varit en 
bra början. Inför kommande kursomgångar gäller att hitta ytterligare vägar för att få kursen att 
upplevas rimlig att ta till sig i förhållande till tillgänglig tid. 
 

Eventuella förslag till förändringar 
 
Förslag på arbetsområden utifrån ovanstående analys: 

• Om tidsmässigt möjligt – ge information om kursträffens upplägg och syfte i samband 
med att studenterna får anmäla sig till träffen. 

• Diskutera i kurslaget om och hur mängden nya begrepp under kursträffen antingen kan 
minskas eller göras lättare att överskåda. Se kommentarerna i kursvärderingsenkäten för 
exempel på begrepp som varit nya eller särskilt svåra. 

• Begränsa om möjligt mängden instuderingsmaterial till RDA och RDA Toolkit. Detta kan 
göras på flera sätt, exempelvis genom avgränsningar i vad som ska läsas av Kungliga 
bibliotekets material eller att egenproducerat material tas fram. Det senare bör inte göras 
före nya versionen av RDA Toolkit släppts, vilket påstås ske under 2019. 

• Fortsätt arbeta för att undvika korrekturfel i lösningsförslag. 
• Fortsatt närvaro vid utdelning av tentamina och fortsatt dialog med studentexpeditionen 

kring hur dessa hanteras. 
 
 

Kursansvarig:  
Maria Idebrant, Jan Larsson 2018-05-08 
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