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1 Inledning
Kursen Kunskapsorganisation 1: klassifikation ges under bibliotekarieprogrammets förs-
ta år.

Höstterminen 2017 pågick kursen 4 december 2017 – 14 januari 2018. Kursen syftar
till att ge en första introduktion till metoder och tekniker för kunskapsorganisation på
bibliotek. I synnerhet studeras klassifikationsscheman och deras uppbyggnad, särskilt
utifrån exemplet Dewey Decimal Classification (DDC) och dess tillämpning på biblio-
tek. Vidare behandlas informationssökning med särskild hänsyn tagen till sökspråk och
databasers struktur.1

Kursen har tre examinerande moment:

1. Klassifikation i DDC (salstentamen, 3,0 hp)

2. Klassifikationssystemteori (salstentamen, 1,5 hp)

3. Skriftlig inlämning om informationssökning (inlämningsuppgift, 3,0 hp)

Jämfört med föregående år har ett par förändringar gjorts med utgångspunkt av de
rekommendationer som kursutvärderingen utmynnade i. Båda förändringar rör momen-
tet i informationssökning, där dels ett övningspass i datasal tillkommit och dels en
sökfråge-övning i form av ett självrättande test i Ping Pong. I övrigt har inga större
förändringar gjorts.

1Innehållsbeskrivning hämtad från kursplanen.
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2 Resultat
Vid kursstart var 61 personer registrerade. Efter första examinationen i samtliga moment
hade 25 personer gått igenom hela kursen med lägst godkänt resultat, varav 19 med
betyget väl godkänt.

3 Studenternas kursvärdering

3.1 Deltagare i utvärderingen
Studenterna på kursen har haft möjlighet att fylla i en kursvärderingsenkät i PingPong
från den 12 januari 2018. En påminnelse lades ut på anslagstavlan den 26 januari. En-
käten var öppen fram till rapporten skrevs. 21 personer hade då besvarat enkäten (32%).
Samtliga studenter som hade tillgång till Ping Pong-arean kunde besvara enkäten, vilket
inkluderar omregistrerade.

3.2 Sammanfattning av enkäten
De flesta som svarat anser att de i ganska stor utsträckning (66,7%) eller mycket stor
utsträckning (28,6%) har nått kursens mål, medan en person upplevde att den nått målen
i ganska liten utsträckning. Fördelningen är ungefär densamma rörande undervisnings-
formernas stöd för lärandet, men med något fler som upplevde att de varit till stöd i
mycket stor utsträckning (38,1%).

Precis som tidigare år nämns övningarna i datorsal som positiva av flera studenter. Ett
par kommentarer önskar att föreläsningarna om klassifikationssystemteori hade legat
närmre tentan, vilket också känns igen från tidigare år.

Frågan om kurslitteraturen har genererat ett stort antal kommentarer. De flesta rör
Farkas (övningsbok om klassifikation i Dewey) som uppskattas stort. Svanbergs Över-
gång till Dewey Decimal Classification : Vad skulle det innebära? är från 2006 och
kommenteras av någon som lite gammal, med tanke på att det har hänt en del inom
området sedan dess. Eklunds avhandling With or without context föreslås som grund för
diskussion i en kommentar. Hunter får blandade omdömen.

Kursen upplevs överlag som relevant utifrån de professionella fält utbildningen för-
bereder för av de flesta svarande, dock kan nämnas att några önskar att kursen behandlat
SAB istället för Dewey.

Precis som förra året ställdes en fråga om hur svårighetsgraden på informationssök-
ningsdelen upplevdes i förhållande till informationssökningen under introkursen. Av de
15 svar som gavs var det en person som önskade att den fått mer förberedese inför den-
na kurs från introkursen. Övriga ger uttryck för att svårighetsgraden legat på en lagom
nivå.

I övrigt har flera synpunkter getts på hur kursen kan utvecklas, vilka sammanfattas i
punktform nedan:
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Gemensam genomgång vid övningar - avstämning av exempelvis första två övning-
arna så att man kan ”se så man tänker rätt”.

Inslag av SAB nämns av flera studenter. Ett av förslagen är att någon enstaka övning
kring SAB läggs in.

Tydlighet kring tentamensdatum - som det var i år gavs omtentamina för tidigare
kursomgångar under kursens gång, vilket gjorde att tentamensdatum visades på
schemat som inte var aktuella för denna kursgrupp.

Uppmuntra till deltagande på övningstillfällen eller schemalägg så att övningarna an-
sluter till en föreläsning samma dag.

Möjlighet att studera ett facetterat klassifikationssystem önskas av ett par studen-
ter.

4 Medverkande lärares kursvärdering
Kursansvariga är tacksamma för alla kommentarer som getts och kommer att ha dem i
åtanke även om inte samtliga resulterar i praktiska förslag just nu.

4.1 Kurslitteraturen
Förutom Svanberg (2006) som redan nämnts i sammanfattningen av studenternas vär-
dering är även litteraturen kopplat till momentet i informationssökning gammalt och i
behov av att bytas ut.

4.2 Klassifikationssystemteori
Föreläsningar närmare tentamen önskas. Det kan övervägas att ge någon form av repeti-
tion av klassifikationssystemteori närmare tentan. Instuderingsinstruktionerna kan göras
tydligare, t ex rörande hur de kan förbereda sig inför tentan.

Gällande frågan om kursen ska behandla SAB eller Dewey kan konstateras att det kan
vara bra att valet av Dewey som utgångspunkt för kursen motiveras. Likaså bör tydli-
gare information om möjligheten att läsa SAB som valbar kurs ges. En prova-påövning
föreslås av en student, vilket kan övervägas inför kommande år. Eventuellt skulle en
sådan kunna kombineras med prova-på av något facetterat system.

4.3 Informationssökningen
Utifrån kommentarerna på kursvärderingen att döma har ändringarna sedan föregående
år kring informationssökningen varit bra. Inför kommande år bör ansträngningar fort-
satt göras för att stämma av så att undervisningen ligger på en bra nivå i förhållande
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till såväl den föregående introkursen som kommande kurser. I nuläget har ingen direkt
uppföljning gjorts i kommande kurser, vilket kan vara en idé inför framtiden.

I årets kursomgång hade momentansvarig hjälp av två olika lärare under övningarna,
något som föll väl ut då vi hade erfarenhet av olika områden av yrkespraktiken.

5 Rekommendationer
Följande förändringar föreslås inför kommande år:

• Kurslitteraturen bör ses över och uppdateras i de fall det är möjligt.

• Omtentamina för tidigare kursomgångar bör undvikas under kursens gång.

• Informationssökningsmomentet bör fortsatt stämmas av med föregående och kom-
mande kurser så att det ligger på rätt nivå.

Utöver dessa finns även förslag på förändringar rörande klassifikationsteori som bör
övervägas, se medverkande lärares kursvärdering ovan.

4


	Inledning
	Resultat
	Studenternas kursvärdering
	Deltagare i utvärderingen
	Sammanfattning av enkäten

	Medverkande lärares kursvärdering
	Kurslitteraturen
	Klassifikationssystemteori
	Informationssökningen

	Rekommendationer

