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1 Inledning
Kursen Kunskapsorganisation 1: klassifikation ges under bibliotekarieprogrammets förs-
ta år. Höstterminen 2016 pågick kursen 1 december 2016 – 15 januari 2017. Kursen syf-
tar till att ge en första introduktion till metoder och tekniker för kunskapsorganisation
på bibliotek. I synnerhet studeras klassifikationsscheman och deras uppbyggnad, särskilt
utifrån exemplet Dewey Decimal Classification (DDC) och dess tillämpning på biblio-
tek. Vidare behandlas informationssökning med särskild hänsyn tagen till sökspråk och
databasers struktur.1

Kursen har tre examinerande moment:

1. Klassifikation i DDC (salstentamen, 3,0 hp)

2. Klassifikationssystemteori (salstentamen, 1,5 hp)

3. Skriftlig inlämning om informationssökning (inlämningsuppgift, 3,0 hp)

Inga större förändringar har gjorts jämfört med föregående år.

2 Resultat
Vid kursstart var 56 personer registrerade, exklusive omregistrerade. I slutet av februari
(2017-02-22) hade 21 personer gått igenom hela kursen med lägst godkänt resultat,
varav 14 med betyget väl godkänt.2

1Innehållsbeskrivning hämtad från kursplanen.
2Motsvarande uppgifter inklusive omregistrerade: 62 personer registrerade och 23 som gått igenom

hela kursen med lägst godkänt resultat, varav 14 med betyget väl 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 den 16 januari 2017. En påminnelse skickades ut den 7 februari. Enkäten var öppen
fram till rapporten skrevs. 20 personer hade då besvarat enkäten (31%).

3.2 Sammanfattning av enkäten
Samtliga svarande anser att de i ganska stor utsträckning (90%) eller mycket stor ut-
sträckning (10%) har nått kursens mål. Två personer kommenterar i fritext att de inte
upplever att de nått målen kring informationssökning i samma grad.

De flesta svarande upplever att undervisningsformerna varit till hjälp för deras lärande
(45% i ganska stor utsträckning respektive 40% i mycket stor utsträckning). 15% av de
svarande upplever att undervisningsformerna varit till hjälp i ganska liten utsträckning.
Bland fritextkommentarerna till frågan återfinns flera önskemål om mer undervisning i
informationssökning. Ett par kommentarer nämner även att föreläsningarna kring klas-
sifikationssystemteori borde varit närmre tentan, någon ger förslag på seminarium eller
liknande inför den. I övrigt nämns övningarna i datorsal, speciellt de i Dewey, som po-
sitiva av flera studenter.

Eftersom studenterna övat sig i informationssökning i sin första kurs på programmet
ställdes en fritext-fråga kring hur svårighetsgraden på informationssökningsmomentet
upplevdes i förhållande till introkursen. Av de 12 svar som gavs på frågan fanns två
som ansåg att det var samma nivå, medan övriga ansåg att det var svårare eller mycket
svårare. Några har kommenterat att höjningen var bra/lagom i förhållande till förkun-
skaperna, medan andra kommenterade att det var ett för stort ”gap”.

4 Medverkande lärares kursvärdering

4.1 Informationssökningen
Det är viktigt att studenterna får med sig en stabil bas kring informationssökning in-
för kommande kurser, och den schemalagda undevisningstiden var denna kursomgång
knapp av olika skäl. Inför nästa kursomgång bör det gå att få till ytterligare en dag med
föreläsning och datasalsövningar. Informationssökningsmomenten i de olika kurserna
bör också stämmas av mellan kursansvariga så fördjupningen mellan kurserna sker i
lagom takt.

Utifrån resultatet på inlämningsuppgiften kan konstateras att många studenter hade
problem med att formulera korrekta sökfrågor. Utöver mer schemalagd undervisnings-
tid är en tänkbar möjlighet att dela upp examinationen i två tillfällen: ett provmoment
fokuserat enbart på att formulera sökfrågor och ett provmoment som, likt nuvarande,
fokuserar på informationssökningsprocessen som helhet. Tanken är att det förstnämnda
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då skulle kunna fundera som en förberedelse inför det senare, istället för att allt kommer
på en gång.

5 Rekommendationer
Följande ändringar rekommenderas med utgångspunkt i studenters och lärares kursvär-
dering:

• Om möjligt, lägg till ytterligare en föreläsning samt datasalsövningar i informa-
tionssökning.

• Överväg möjligheten att ge en förberedande sökfråge-övning inför inlämnings-
uppgiften i informationssökning.
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