
Kursutvärdering av Kunskapsorganisation 1:
Bibliografisk samverkan, 7,5hp (31DBS1),

vårterminen 2017

Maria Idebrant

18 maj 2017

1 Inledning
Kursen Kunskapsorganisation 1: Bibliografisk samverkan ges under det andra året på
programmet Bibliotekarie, distans. Vårterminen 2017 pågick kursen 16 januari – 22
mars. Kursen behandlar katalogisering/resursbeskrivning som verksamhet samt de kon-
ceptuella modeller, datamodeller, regler och standarder som styr den.

Kursen har två examinerande moment:

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

2. Bibliografiska begrepp och modeller (salstentamen, 4,5 hp)

Denna provuppsättning var ny för årets omgång av kursen, då ”Bibliografiska begrepp
och modeller” tidigare examinerats som två skilda moment. Den förändrade provupp-
sättningen 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. Kursen introducerades även med en inledande inspelad före-
läsning som var tänkt att ge en introduktion till de olika kursdelarna som helhet, vilket
också det var nytt för årets omgång.

Från tidigare kursomgångar har vi också uppmärksammat att många har svårt med
de engelska begreppen som används i kurslitteraturen, varför en enkel engelsk-svensk
ordlista med de viktigaste begreppen togs fram inför årets kursomgång.

2 Resultat
30 studenter var registrerade på kursen, exklusive omregistrerade. I mitten av maj (2017-
05-17) hade 16 studenter gått igenom hela kursen med lägst godkänt resultat. Av dessa
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har 3 studenter fått godkänt och 13 studenter väl godkänt på kursen som helhet.1

Resultaten kan jämföras med föregående år, då andelen som nått väl godkänt var
betydligt lägre - av de 21 personer som slutförde kursen med lägst godkänt resultat
(36% av antalet registrerade) fanns enbart 6 personer som fick "Väl godkänt".

3 Studenternas kursvärdering

3.1 Deltagare i utvärderingen
Studenterna på kursen har haft möjlighet att fylla i en kursvärderingsenkät i PingPong
efter kursens slut. Enkäten har varit öppen fram till utvärderingen skrivs. 8 av 42 stu-
denter har svarat (19%).

3.2 Sammanfattning av enkäten
En av de svarande uppger att den är nöjd med kursen, i övrigt är enkätsvaren av mer
kritisk karaktär. De kommentarer som getts har framför allt rört undervisningen och
kurslitteraturen, varför de sammanfattats under varsin rubrik nedan.

3.2.1 Undervisningsformerna

Med undantag för en person ansåg samtliga svarande att undervisningsformerna varit till
hjälp för lärandet i ganska liten (6 personer) eller mycket liten (1 person) utsträckning.
Även om det är få svarande på enkäten är detta någonting som ger skäl till fortsatt
diskussion kring kursens undervisningsformer.

De fritextkommentarer som getts gällande undervisningsformerna kan sammanfattas
med:

• Kursinformationen har upplevts rörig och/eller otydlig.

• Den information som getts i kursen har varit svår att förstå. Detta gäller både
föreläsningar, instruktioner och förklaringar som svar på frågor.

• Det har upplevts svårt att värdera vilken information som är mer eller mindre
viktig i innehållet.

Ovanstående återkommer de flesta av de sju kommentarerna. Enstaka kommentarer
har även getts om att det varit för lite lärarledd undervisning och att föreläsningarna
som inledde kursträffen var för svåra i förhållande till deras placering. Den senare av
synpunkterna fördes även fram muntligen under kursträffen.

1Motsvarande uppgifter inklusive omregistrerade: 42 studenter registrerade på kursen, varav 17 stu-
denter som gått igenom hela kursen med lägst godkänt resultat. Av dessa har 4 personer fått godkänt och
13 personer fått väl godkänt på kursen som helhet.
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3.2.2 Kurslitteraturen

Kurslitteraturen har varit till något större hjälp för de svarande, men som tidigare kursom-
gångar kommenteras kursens huvudsakliga litteratur, The Discipline of Organizing, som
svår. Någon form av inläsningsstöd eller instuderingsfrågor efterfrågas av flera studen-
ter. Den ordlista som togs fram inför årets omgång kommenterades av två personer - en
tyckte att den inte var användbar, en att det varit en fördel om fler ord funnits med.

4 Medverkande lärares kursvärdering
Trots försök till att mjuka upp starten av kursen med en introföreläsning ser det av
studenternas kommentarer att döma ut att behöva göras mer för att introducera ämnet
på ett enklare sätt. Utifrån undervisningens upplägg hade det sannolikt varit en fördel
om den första av de två kursträffarna kunnat placeras längre in på kursen. Samtidigt bör
antalet kursträffar hållas nere, vilket gör att träffen i år, liksom nästa år, har placerats i
anslutning till föregående kurs sista examinationstillfälle. Detta innebär en utmaning då
vi å ena sidan vill erbjuda innehåll som är svårt att genomföra på distans, men å andra
sidan behöver ha ett upplägg som fungerar utan förberedelser från studenternas sida.

Utöver ordinarie kursvärdering har kursens Ping Pong-aktivitet även ”observerats” av
en lärare utanför kurslaget som en del av den högskolepedagogiska utbildningen. En av
slutsatserna från observationen som kan tas med till kommande kurs är att kursarean i
nuläget saknar en tydlig presentation av hur kursens delar hänger samman med varand-
ra, liksom att den innehåller en del svåra ord. Utifrån observationen kan konstateras att
en mer detaljerad genomgång av kursarean med någon av de kursansvariga samt någon
annan lärare utanför kurslaget (gärna någon som varit med i någon av de föregående kur-
serna) skulle kunna vara en möjlighet för att hitta sätt att strukturera upp och förtydliga
innehållet ytterligare.

Som tidigare kursomgångar föreligger också ett behov av fortsatt revidering av det så
kallade ”kompendiet” som ligger till grund för undervisningen i resursbeskrivning, då
det fortsatt sker förändringar inom området.

5 Rekommendationer
Det finns flera möjliga förbättringsområden, där en prioritering är nödvändig då det kan
vara svårt att hinna med alla.

• Kursarean bör ses över med målet att den information som ges ska vara tydlig,
väl strukturerad och på en nivå som är möjlig att förstå givet studenternas förkun-
skaper.

• Ytterligare inläsningsstöd till The Discipline of Organizing bör tas fram.
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• Kurslaget behöver diskutera om undervisningen under träffen kan anpassas yt-
terligare till det faktum att studenterna inte har någon tid för förberedelser före
träffen.

• ”Kompendiet” behöver även fortsatt hållas uppdaterat.
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