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1 Inledning
Kursen Kunskapsorganisation 3: Bibliografisk samverkan ges under bibliotekariepro-
grammets tredje år. Höstterminen 2016 pågick kursen 29 augusti – 28 september. Kur-
sen behandlar katalogisering/resursbeskrivning som verksamhet samt de konceptuella
modeller, datamodeller, regler och standarder som styr den.

Kursen har två examinerande moment:

1. Resursbeskrivning (tidsbegränsad inlämningsuppgift, 3,0 hp)

2. Beskrivningsmodeller och FRBR/FRAD (salstentamen, 4,5 hp)

Denna provuppsättning var ny för årets omgång av kursen, då beskrivningsmodeller
och FRBR/FRAD tidigare examinerats som två skilda moment. Den förändrade prov-
uppsättningen var en del av ett arbete för att kursen som helhet skulle upplevas som en
helhet i stället för tre skilda moment. Av samma anledning gjordes även en omarbetning
av kursens PingPong-area.

Då förra årets utvärdering konstaterade att Berntsson et al (2014) upplevdes oupp-
daterad, gjordes även en översyn och omarbetning av kompendiet i fråga inför årets
kurs.

2 Resultat
Vid kursstart var 43 studenter registrerade, exklusive omregistrerade. I början av novem-
ber (2016-11-11) hade 26 studenter gått igenom hela kursen med lägst godkänt resultat.
Av dessa har 11 studenter fått godkänt och 15 studenter väl godkänt på kursen som
helhet.1

1Motsvarande uppgifter inklusive omregistrerade: 52 studenter registrerade på kursen, varav 27 stu-
denter som gått igenom hela kursen med lägst godkänt resultat. Av dessa har 12 studenter fått godkänt
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3 Studenternas kursvärdering

3.1 Deltagare i utvärderingen
Studenterna på kursen har haft möjlighet att fylla i en kursvärderingsenkät i PingPong
från kursens sista dag (28 september). Enkäten har varit öppen fram till utvärderingen
skrivs. 21 av 52 studenter har svarat (40%). Möjlighet att framföra åsikter muntligen
gavs även i samband med kursens sista föreläsning.

3.2 Sammanfattning av enkäten
Svaren på de fasta enkätfrågorna är överlag ganska positiva. Exempelvis tyckte samtliga
svarande att de i ganska stor (62%) eller mycket stor (38%) utsträckning uppnått kursens
mål. Ett undantag är dock den fråga som handlar om kursens forskningsanknytning,
där totalt 38% ansåg att kursen knutit an till forskning inom kursens ämnesområden i
ganska liten (29%) eller mycket liten (9%) utsträckning. Värt att notera är att samma
fråga utmärkte sig på motsvarande sätt även förra kursomgången.

Bland fritextkommentarerna rör flera kurslitteraturen, framförallt Glushko och det så
kallade ”kompendiet” (Berntson et al), men med både positiva och negativa omdömen.
Den korresponderande frågan om i vilken utsträckning kurslitteraturen varit till hjälp
för studentens lärande har ändå besvarats positivt av majoriteten: av de svarande ansåg
14% att den var till hjälp i ganska liten utsträckning jämfört med 86% som ansåg att
den var till hjälp ganska stor (62%) eller mycket stor (24%) utsträckning. Något som
framkom även i år var dock önskemål om fortsatt korrigering av kompendiet, vilket
togs upp under den muntliga utvärderingen samt i ett par fritextkommentarer.

Majoriteten av de svarande anser att arbetsbelastningen varit jämt fördelad över den
tid kursen pågick i ganska stor (75%) eller mycket stor (20%) utsträckning. Tillhörande
fritextkommentarer (4 till antalet) tar dock upp att momentet i resursbeskrivning kunde
kortats ned till förmån för mer tid att studera inför tentamen.

4 Medverkande lärares kursvärdering
Kursansvarigas upplevelse är att den nya provuppsättningen fungerat bra och att kopp-
lingen mellan kursens delar varit tydligare än föregående år. Vid den muntliga utvärde-
ringen gavs också ett jakande svar på om även studenterna upplevt det så, vilket är bra
men ändå bör tolkas med viss försiktighet. Dels kan det vara svårt att uttala sig negativt
i ett sådant sammanhang och dels skedde den muntliga utvärderingen före tentamen ägt
rum.

I övrigt har även examinationsformen för momentet i resursbeskrivning diskuterats.
Det har under denna kurs (liksom ett antal år dessförinnan) examinerats genom en tids-
begränsad inlämningsuppgift i PingPong. Med tanke på att uppgiften går ut på att följa

och 15 studenter väl godkänt på kursen som helhet.
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en uppsättning regler för att producera så gott som identiska svar, bör en övervakad ex-
amination i form av en salstentamen vara ett bättre alternativ för att säkerställa att inte
samarbete sker under examinationen.

5 Rekommendationer
Jämfört med förra årets värdering har kompendiet (Berntson et al) fått mindre kritik och
även en del beröm. Det tycks dock vara behov av fortsatt revidering, främst i form av
att rätta till fel som upptäckts under kursens gång. En möjlighet som skulle innebära
mindre arbete är om kompendiet kan ersättas med annan, externt producerad, litteratur.
Men något lämpligt alternativ har inte hittats ännu.

Inför nästa kursomgång bör byte av examinationsform för momentet i resursbeskriv-
ning övervägas, från inlämningsuppgift till salstentamen.
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