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1 Inledning
Den valbara kursen Klassifikation: SAB & DDC gavs höstterminen 2017 under perioderna3-4.
Kursen inleddes med två dagar på plats i Borås vilka till större delen ägnades ät praktiska
övningar och avslutades med två examinationer på plats under en dag. Kursen är uppdelad i tre
delar varav de större delarna omfattar arbete med det svenska klassifikationssystemet (SABsystemet) och Dewey Decimal Classification, samt en mindre del med inriktning på teoretiska
aspekter.
Kursen har tre examinerande moment:
1. Momentet SAB (salstentamen, 3,0 hp)
2. Momentet DDC (salstentamen, 3,0 hp)
3. Momentet Bibliografisk klassifikation (inlämningsuppgift, 1,5 hp)
2 Resultat
På kursen var 25 studenter registrerade. Under andra halvan av februari hade 12 studenter gått
igenom hela kursen med lägst godkänt resultat, varav 4 studenter med betyget väl godkänd på
kursen som helhet. 17 studenter var klara med moment 1 och 16 med moment 2, samt 14 med
moment 3.
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. 10 av 25 studenter har svarat (40%).
3.2 Sammanfattning av enkäten
Resultaten från de fasta enkätfrågorna är huvudsakligen av positiv natur. Exempelvis tyckte de
svarande att de i ganska stor (70%) eller mycket stor (30%) utsträckning uppnått kursens mål.
Utfallet på frågan I vilken utsträckning har undervisningsformerna varit till hjälp för ditt
lärande?, gav att 50% svarade i ganska stor utsträckning och 30% i mycket stor utsträckning.

Några studenter ville ha mer/annan digital undervisning, å andra sidan önskades även mer
undervisning på plats i Borås. Önskemål om två tentamenstillfällen istället för två samma dag
framfördes.
50% respektive 40% tyckte att kurslitteraturen varit till ganska stor eller mycket stor hjälp för
lärandet. En kommentar att det var för mycket stoff att beakta, men även att kurslitteraturen gav
god grundkännedom, dock inte full klarhet, ”Hade man inte haft diskussionsforumet för att kunna
ställa frågor hade än mer varit oklart”.
Relativt positiva omdömen mottogs även rörande kursens arbetsbelastning över tid, där 60%
ansåg att den varit ganska jämn och 40% mycket jämn. Två kommentarer: ”Bra med beräknade
tider att vara klara med olika övningar. : Väldigt mycket att lära. För stor arbetsbelastning”.
Även frågan I vilken utsträckning tycker du att examinationen har stämt överens med kursens
mål?, gav liknannde respons i det att 60% svarande ansåg att den gjort det i ganska stor
utsträckning, och 40% i mycket stor utsträckning. Det uttrycktes att uppgifterna i de båda
salstentamina varit svåra i olika avseenden.
Frågan kring anknytningen till det professionella fältet gav svaren 50% plus 50% på den
positiva delen av skalan.
En fråga handlar om kursens forskningsanknytning, där det ansågs att kursen knutit an till
forskning inom kursens ämnesområden i ganska liten (20%) eller mycket liten (10%)
utsträckning, dock, 60% svarade i ganska stor utsträckning och 10% i mycket stor utsträckning,
alltså sammantaget 70% positiva svar.
4 Medverkande lärares kursvärdering
Resultaten i enkäten bekräftar i allt väsentligt samma mönster som framkommit i tidigare kurser.
Rörande frågan I vilken utsträckning har undervisningsformerna varit till hjälp för ditt lärande?,
där några studenter ville ha mer/annan digital undervisning, å andra sidan önskades även mer
undervisning på plats i Borås. Önskemål om två tentamenstillfällen istället för två samma dag
framfördes. Den senare kommentaren besvaras av en annan kommentar, till vilken kursansvarig
ansluter sig, ”/…/svårt att fokusera på både SAB och DDC samtidigt. Om man hade haft
möjlighet så vore det bra att plugga till en sak i taget. Men man vill samtidigt inte åka till Borås
för en tentas skull.”
Kursansvarig bedömer det som att kursen har en i stort välfungerande kombination av
undervisningsformer, där bl.a. diskussionsforumet fyller en stor roll.

5 Rekommendationer

Gå vidare i arbetet med att få kursen att upplevas som fortsatt positiv så att även nästa omgång
får kommentarer liknande denna: ”Intressant och rolig kurs! Mycket uppskattat med ett lite mer
praktiskt orientererat moment.”
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