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Kursrapport 
 
Kursens namn: 
Kunskapsorganisation 2: Kontrollerade 
vokabulärer 

Ladokkod: 
31BKV2 

Antal högskolepoäng: 
7.5 hp 

Period (ex P1 2018): 
P2 2018/2019 

Inom program alt. fristående kurs: 
NGBIB17h Bibliotekarie, 180 hp, campus, helfart 
 

Svarsfrekvens i studentvärderingen, med kommentarer 
Kursvärdering via enkät i Pingpong 
Studentantalet medräknar omregistrerade studenter. 

Antal registrerade studenter i Ping Pong: 58 

Svarsfrekvens 15 av 58 (25 %) 

 

Analys av: 
Studenternas prestation och resultat på kursen (2018-11-23) 

Antal registrerade studenter i Ladok: 59 

Resultat på kurs Betyg Antal % av antal registrerade 
studenter 

% av studenter 
med betyg 

 VG 3 5 % 15 % 

 G 17 29 % 85 % 

 

Summa studenter med betyg Antal % av antal registrerade studenter 

 20 34 % 

 39 66 % 

 

 

  



 
 

 Sida 2 av 4 

Redogörelse för besvarad kursvärderingsenkät 
Undervisningen på kursen har varit till stöd för mitt lärande 
Merparten av studenterna som besvarat enkäten menar att frågan rörande huruvida 
undervisningen på kursen har varit till stöd för deras lärande stämmer ganska bra. En tredjedel av 
de som besvarat enkäten menar att denna fråga stämmer helt. Framförallt upplevs workshops och 
praktiska tillfällen som positiva, även om momentet rörande tesauruskonstruktion i viss 
utsträckning upplevs som svårt. Här efterfrågas kompletterande undervisning eller material. 
Möjligen bör undervisningsmaterialet ses över rörande innehåll och utformning. Ett sätt att 
utveckla detta är att ge upphov till ytterligare instuderingsmaterial i elektroniskt format eller se 
över rådande sådant. Samtidigt så kan det finnas svårigheter i att erbjuda annat 
undervisningsmaterial som är heltäckande och behåller samma akademiska kvalitet. 
 
Flera studenter framhåller hur det hade varit tacksamt om föreläsningar relaterade till 
examinationsmomentet om hemtentamen lades sent i kursen. Detta kan has i åtanke inför 
kommande kursdisposition. Rörande informationssökningsmomentet så upplevs tidsrymden 
mellan uppgiftens utskick och inlämningsdatum som kort. Det framhålls som problematiskt att 
lärare gästat varandras föreläsningar då detta bidragit till olika svar på frågor. Å andra sidan kan 
detta ge en förståelse över att innehållet även i denna kurs är avancerat och mångtydigt till sin 
akademiska natur. 
 
Kurslitteraturen och annat material har varit till stöd för mitt lärande 
Merparten av studenterna anser att frågan om huruvida kurslitteraturen och annat material har 
varit till stöd för deras lärande stämmer ganska bra. Drygt 25% anser att detta stämmer delvis, 
medan drygt 13% anser att detta stämmer helt. Även här framkommer kommentarer om att 
kurslitteraturen varit svårförståelig medan föreläsningarna framhållits som pedagogiskt 
hjälpsamma. Detta får ses som positivt i förhållande till lärarnas arbete under kursens gång. I 
övrigt så framhålls det problematiskt att en fråga om sökningar i Svenska ämnesord dyker upp på 
tentamen medan detta enligt studenten inte framkommer i kurslitteraturen. Detta kan dock inte 
helt sägas stämma. Svenska ämnesord framhålls i kursen på så sätt att ytterligare 
instuderingsmaterial i form av webbresurser tillkommer i kurslitteraturlistan. 
 
Examinationsformerna på kursen har varit till stöd för mitt lärande 
Knappt hälften av studenterna anser att frågan om huruvida examinationsformerna på kursen har 
varit till stöd för deras lärande stämmer ganska bra. Knappt hälften ansåg att detta stämmer helt, 
medan 6.7% ansåg att detta delvis stämmer. Detta får sägas vara goda siffror. Flera anmärker dock 
att det vore tacksamt om informationssökningsmomentet ligger senare i kursen. Denna fördelning 
kommer att ske under vårterminens distanskurs. De praktiska momenten i tesauruskonstruktion 
och informationssökning anses även här positiva och variationsrika. Tentamen bedöms som 
onödig enligt ett svar, dock ger denna del en teoretisk förståelse till flera av de lingvistiska 
perspektiv som övriga moment innefattar. Detta är något problematiskt men troligen en följd av 
att de två andra momenten är mer praktiska till sin natur. I tidigare kursrapport har en jämnare 
termtilldelning för tesauruskonstruktionsmomentet önskats. Detta tas i beaktande i rådande kurs. 
 
Genom kursen har jag fått ökad kunskap om forskning inom kursens kunskapsområde 
Drygt hälften av de som besvarat enkäten framhåller att det stämmer ganska bra att de fått en 
ökad kunskap om forskning inom kursens kunskapsområde. Drygt en tredjedel svarar att detta 
helt stämmer medan drygt 14% svarar att detta inte alls stämmer. Detta ger disparata svar. 
Problematiken ligger framförallt i att de många praktiska momenten gör det svårt att också 
inrymma flertalet forskningsperspektiv i kursen.  
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Mina förkunskaper var tillräckliga för att tillgodogöra mig kursens innehåll 

Knappt hälften av studenterna framhåller att frågan om förkunskaperna var tillräckliga för att 
tillgodogöra sig kursens innehåll stämmer helt. 40% framhåller att detta stämmer ganska bra. 
6.7% svarar att detta stämmer delvis, respektive 6.7% som svarar att detta inte alls stämmer. Detta 
får sägas vara goda siffror i en kurs där flertalet studenter stiftar en första bekantskap med 
kontrollerade vokabulärer, lingvistiska perspektiv liksom tesauruskonstruktion.  
 
Undervisningsformerna har varit relevanta i förhållande till kursens lärandemål 
26.7% av studenterna menar att frågan om undervisningsformerna har varit relevanta i 
förhållande till kursens lärandemål stämmer helt. 53.3% menar att detta stämmer ganska bra. 20% 
menar att detta stämmer delvis. Framförallt belyses också här hur föreläsningarna bör ligga strax 
innan tentamen, men också hur övningsuppgifter rörande ämnesordssökning bör genomföras i 
helklass. De praktiska delarna rörande informationssökning och tesauruskonstruktion upplevs 
som goda. På det stora hela får det därför sägas att undervisningsformerna till stor del speglar 
kursens lärandemål och bidrar till en konstruktiv länkning. 
 
Kursens innehåll har varit relevant i förhållande till kursens lärandemål 
60% av respondenterna menar att frågan om kursens innehåll har varit relevant i förhållande till 
kursens lärandemål stämmer helt medan 40% menar att det stämmer ganska bra. Också detta får 
sägas ge upphov till en god konstruktiv länkning. 
 

Sammanfattning och övriga kommentarer 
Kursens praktiska moment uppfattas som pedagogiskt relevanta. 
 
Flera kommentarer berör föreläsningsfördelning där det upplevs som problematiskt att 
föreläsningarna som berör tentamen hålls tidigt i kursen medan det examinerande momentet hålls 
sent i kursen. Detta hänger ihop med efterfrågan att övningen i informationssökning äger rum 
under den senare delen av kursen. Detta kan tyda på att flera fortfarande inte anser att de andra 
momenten är tillräckligt relevanta för Metadata och lingvistiska perspektiv. Samtidigt kan 
tentamensstuderandet för det sistnämnda momentet ge bättre förutsättningar för 
Informationssökning.  
 
Svenska ämnesord framhålls i kursen på så sätt att ytterligare instuderingsmaterial i form av 
webbresurser tillkommer i kurslitteraturlistan. Detta kan förtydligas vid undervisning. 
 
Några studenter efterfrågar studieguide eller annat textuellt undervisningsmaterial för 
kurslitteraturen till momentet Tesauruskonstruktion. Det är tänkbart att utveckla sådant till 
framtida kurser. 
 
Övningarna i tesauruskonstruktion och informationssökning bedöms enligt studenterna som 
hjälpsamma ur ett pedagogiskt perspektiv.  
 
Avsaknad av forskningsperspektiv har uppmärksammats. När kursen innehåller två praktiska 
moment som kräver flera övningstillfällen, är det tidsmässigt svårt att innehålla allt, men det är 
verkligen meningsfullt att se om kursens prioritering. 
 
Kurens innehåll bedöms som relevant i förhållande till kursens lärandemål. 
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Eventuella förslag till förändringar 
Undersökning ska göras om fler forskningsperspektiv behöver inrymmas i kursen. 
 
Kompletterande undervisningsmaterial för tesauruskonstruktion ska ses över. 
 
Eventuellt går det i framtiden att förlägga informationssökningsmomentet till kursens senare del.  
 

Kursansvarig:  
Björn Ekström och Yoshiko Nordeborg (examinator) 

 


