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1 Inledning
Kursen ingår som första introducerande kurs i det s k allmänna masterprogrammet
i biblioteks- och informationsvetenskap och läses parallellt med en annan kurs, på
halvfart. Kursen avser att ge en introduktion till kunskapsorganisation och praktisk
informationssökning, och är på grundnivå.

Studierna av kunskapsorganisation fortsätter sedan i efterföljande kurser, fram-
för allt i kursen XML och kontrollerade vokabulärer. I den här kursens stude-
ras huvudsakligen ett klassifikationsschema (Dewey Decimal Classification) och
övergripande principer för resursbeskrivning. Härutöver ägnas tiden praktisk in-
formationssökning.

Även studierna av praktisk informationssökning fortsätter i efterföljande kur-
ser och ingår som ett delmoment i den parallella kursen Biblioteks- och informa-
tionsvetenskap som forsknings- och professionsområde.

Inför hösten 2014 gjordes en mindre förändring av kursen innehåll på så vis
att de tidigare mer praktiskt orienterade inslagen av resursbeskrivning och ett tyd-
ligare fokus på FRBR ersattes med ett mer övergripande perspektiv på resurs-
beskrivning i stort. Skälet till detta var två faldigt. Dels upplevde kursansvarig
att betoningen på det praktiska med så litet tidsutrymme för innehållet inte gav
studenterna den överblick och förberedelse för djupare studier som utbildning på
avancerad nivå fordrar, och dels att förändringar i omvärlden tyder på att prakti-
ken kommer att undergå stora förändringar den närmaste tiden (ett nytt Libris och
övergången till nya resursbeskrivningsregler). Mot bakgrund av det sistnämnda
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kan studier av praktiskt handhavande till dels anses vara bortkastad tid. I sam-
manhanget introducerades också en ny sammanhållen kursbok (The Discipline of
Organizing, TDO) som på internationell nivå anses förträfflig.

2 Resultat
Eftersom vi här har att göra med utbildningsprogrammets första kurs så reflekterar
antalet fortfarande underkända studenter det faktum att det är flera studenter som
under kursens gång insett att utbildningen av olika skäl behövde avbrytas. Vi vet
att det i vissa fall rör sig om studenter som missbedömt den tid som behöver läggas
på utbildningen och antar också att utbildningens innehåll för några inte svarade
upp mot förväntningarna.

Kursen har vid tillfället haft 36 registrerade studenter.
I juni 2015 har 18 studenter fått betyget G eller VG på kursen, varav 10 med

betyget VG. 7 studenter restar med något eller några delmoment. Av de 11 studen-
ter som helt saknar resultat på kursen, och alltså inte har gjort något försök med
examinationsuppgifterna, är det sannolikt att merparten avslutat utbildningen.

Genomströmningen kan alltså bestämmas till antingen 72 eller 50 % beroende
på hur man skall förhålla sig till s k “nollpresterare”. Men det kan betonas att
efterföljande har just 25 registrerade studenter, där dock några stycken av dessa
är omregistreringar. Resultatet är annars ett utfall som är närmast identiskt med
föregående år.

3 Studenternas kursvärdering
9 studenter har besvarat den kursvärderingsenkät som givits i PingPong. Kursvär-
deringen präglas fr a av att studenterna upplever en tidsbrist och att den huvudsak-
liga kursboken (TDO) upplevs som svår – Franssons bok om informationssökning
ges också en del kritik baserat på britande användbarhet. Inslaget av studier av
klassifikationsschemat Dewey är man dock tillfredsställd med.

En del anvisningar, främst med avseende på informationssökningsdelen, har
upplevts som bristfälliga. Flera anser att det behövs mer undervisning, fr a när
det gäller den övergripande del som främst vilar på TDO och som endast har tre
timmar allokerat i Borås. Men samtidigt ger man också uttryck för att det inne-
hållet behöver tid att mogna. Kursansvarig kunde konstatera att diskussionsforum
användes i väldigt liten utsträckning, varför frågan kring vad det berodde på ställ-



des i enkäten. De dominerande svaren antyder tidsbrist och man saknar behov av
diskussionsforumet.

4 Kursansvarigs kursvärdering
Aktivitetet i form av diskussioner och frågor i därför avsedda diskussionsfora är
besvärande låg. När man ser till vilka skäl studenter anför i kursvärderingen för
detta, är det svårt att säga vad man kan göra åt den saken. Det är möjligt att kursan-
svarig och övriga lärare får lägga mer energi än tidigare åt att initiera diskussioner.

Betygsfördelningen tillsammans med studenternas kursvärdering framstår som
lite förbryllande. Den höga andelen VG sampelar inte helt väl med att de studen-
ter som besvarat enkäten uttrycker viss tveksamhet kring om de förstått innehållet
till fullo. Det är dock m a p de två mer tillämpade delmomenten som de flesta
studenter fått betyget VG. Endast 6 studenter har givits VG på den del som avser
de övergripande perspektiven.

En genomströmning på 72 % får anses var god för en distanskurs, även om
den givetvis kan förbättras och också har varit något högre.

Kursen fungerar i sin nuvarande form tillfredsställande, men det finns en hel
del att förbättra. Fr a kan sägas att kursboken (TDO) hösten 2014 var helt ny
och oprövad i undervisningssammanhang på svensk botten. Dels har kursansvarig
mer erfarenhet av att använda den nu och förhoppningsvis kan också övriga lärare
i kursen relatera mer explicit till dess perspektiv och innehåll. I efterföljande kurs
är också omdömena om TDO betydligt mer positiva, vilket kan tyda på ett den
”vinner i längden”.

5 Rekommendationer
Det kan (mot bakgrund av studenternas kursvärdering) framstå som önskvärt med
mer tidsutrymme för kursens innehåll, eller att innehållet begränsas ytterligare.
Tyvärr är det inte görligt. Däremot kan detaljer i genomförandet förbättras. Bl a
med fler mindre inspelningar av instruktiv art.


