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1 Inledning
Kursen Kunskapsorganisation 2: kontrollerade vokabulärer ges under bibliotekariepro-
grammets andra år. Höstterminen 2017 pågick kursen 2 oktober – 31 oktober. Kursen
behandlar kontrollerade vokabulärer för innehållslig beskrivning av informationsresur-
ser samt deras användning som stöd för informationssökningsprocessen (sammanfatt-
ning av kursens innehåll enligt kursplanen).

Kursen har tre examinerande moment:

1. Informationssökning och evaluering (inlämningsuppgift, 2,5 hp)

2. Tesauruskonstruktion (inlämningsuppgift, 2,5 hp)

3. Metadata och lingvistiska perspektiv (salstentamen, 2,5 hp)

1.1 Förändringar jämfört med förra året
I enlighet med de slutsatser som kunde dras av förra årets kursutvärdering har följande
förändringar genomförts:

• Kursen har flyttats från höstterminens period 3 till period 2, detta för att hinna ge
två examinationstillfällen på samtliga moment före Professionell informations-
sökning ges (som KO2 är förkunskapskrav för). Efter att kursen avslutats besluta-
des även att ge ett tredje examinationstillfälle för momentet ”Informationssökning
och evaluering” under omtentamensveckan i januari.

• Salstentamen för momentet ”Metadata och lingvistiska perspektiv” har i år exa-
minerats sist i kursen, vilket inte gjordes förra året men däremot tidigare kursom-
gångar. Årets examinationsföljd har varit samma som momentföljden som listas
ovan.

1



• Instruktionerna för de båda inlämningsuppgifterna har omformulerats med målet
att de ska bli tydligare.

Utöver detta har även kursplanen uppdaterats, där den största förändringen var att
en del kurslitteratur bytts ut. I övrigt har inga större förändringar gjorts jämfört med
föregående år.

2 Resultat
Vid kursstart var 47 personer registrerade1. I slutet av december (2017-12-22) hade 26
studenter gått igenom hela kursen med lägst godkänt resultat, varav 7 med betyget väl
godkänt. Två examinationstillfällen hade då givits på samtliga moment utom tentamen.
Detta är med små skillnader detsamma som förra året,2 dock hade även tentamen getts
vid två tillfällen då.

3 Studenternas kursvärdering

3.1 Deltagare i utvärderingen
Studenterna på kursen har haft möjlighet att fylla i en kursvärderingsenkät i PingPong
från den 15 november. Enkäten var öppen fram till den 12 december och en påminnelse
skickades ut via e-post en vecka före enkäten stängdes. 13 personer har fyllt i enkäten
(24%).

3.2 Sammanfattning av enkäten
Med tanke på det låga antalet svarande är det tveksamt i vilken utsträckning några slut-
satser kan dras från enkäten. De flesta (10 av 13) ansåg att kursen var ganska relevant (8)
eller mycket relevant (2) i förhållande till utbildningens mål. Majoriteten av de svarande
ansåg även att de i ganska stor utsträckning (6) eller mycket stor utsträckning (6) nått
kursens mål.

Frågan om i vilken grad undervisningsformerna varit till stöd har besvarats i fritext
av några studenter, där övningstillfällena inför examinationerna i informationssökning
respektive tesauruskonstruktion lyfts fram som bra. Mängden tillfällen inför tesaurus-
konstruktion uppskattades och någon lyfter fram ett önskemål om ytterligare något öv-
ningstillfälle även inför informationssökningens examination.

Jämfört med förra året har kurslitteraturen getts positiva omdömen i högre utsträck-
ning, vilket ger en indikation på att kurslitteraturbytet kan ha gett en positiv effekt. Men
med tanke på de låga svarsfrekvenserna båda åren är det inte möjligt att ens säga att det

1Lite oklart i nya Ladok om detta är med eller utan omregistrerade.
2Ht-16 var 48 personer registrerade, efter två examinationstillfällen hade 29 fått lägst godkänt, varav

7 väl godkänt.
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är en faktisk skillnad sett till grupperna som helhet. Artikeln om natural language pro-
cessing av Nadkarni, Ohno-Machado och Chapman är undantaget som omnämns som
”onödigt tillkrånglad”, i övrigt är kommentarerna positiva. Precis som i flera andra kur-
ser efterfrågas mer litteratur på svenska, där Dahllöfs Språklig betydelse lyfts fram som
till hjälp av en student – boken ingår inte i den obligatoriska läsningen, men har getts
som tips på fördjupningsläsning.

Så gott som alla svarande upplevde arbetsbelastningen som jämt fördelad över kursen
i ganska stor utsträckning (8) eller mycket stor utsträckning (4). Några få fritextkom-
mentarer har getts till frågan, men de säger rakt emot varandra: en person skriver att det
var alldeles för kort tid mellan deadline för den sista inlämningsuppgiften och tentan,
medan en annan ger uttryck för motsatsen.

Av de kommentarer som ges i övrigt kan lyftas att en student påpekar att uppgiften i
tesauruskonstruktion blev olika svår beroende på vilka termer som gavs som utgångs-
punkt, vilket rättande lärare instämmer i.

4 Medverkande lärares kursvärdering
Förflyttningen av kursen från period 3 till period 2 var välkommen och gjorde stor skill-
nad för arbetssituationen kring rättningen av första omexaminationen, då det gick att ha
en rimlig rättningstid. Vår upplevelse baserat på mängden pim med frågor om omexami-
nationer, förkunskapskrav och liknande är att det också ledde till en positiv skillnad även
ur studentsynpunkt. Efter att nu gett kursen en gång med denna placering tidsmässigt,
kan vi också se att majoriteten av studenterna klarat av momentet i ”Informationssök-
ning och evaluering” på någon av de två första examinationerna. Det blir därmed möjligt
att hinna med att rätta en tredje omexamination från den så kallade omtentamensveckan
i januari före kursstart för Professionell informationssökning på det moment som krävs
för att få påbörja den kursen, varför ytterligare ett examenstillfälle erbjuds då.

Under kursens gång har det kommit en del frågor kring hur uppgiften i informations-
sökningsmomentet ska tolkas. Ansvarig för uppgiften ser över möjligheten att formulera
om uppgiften ytterligare inför kommande kursomgångar så att den blir tydligare.

Även uppgiften i tesauruskonstruktion behöver ses över inför kommande kursom-
gångar, där rättande lärare instämmer i en av studenternas kommentarer om att de termer
som delades ut var olika svåra. Vi har tagit hänsyn till detta vid bedömningen av upp-
giften, så sett till betyget bör det inte påverkat utfallet. Uppgiften som används i kursen
har funnits med under flera år, där grundidén är att studenterna ska skapa en tesaurus ut-
ifrån ett antal begrepp. Vilka begrepp som använts har varierat över tid, där studenterna
ibland har fått välja själva och ibland tilldelats termer. Det finns för- och nackdelar med
båda sätt. Anledningen till att studenterna i år tilldelades termer var dels att studenterna
inte skulle behöva lägga tid på att leta eller välja termer, dels för att uppgiften är enkla-
re att tolka om den inte också innehåller direktiv för varifrån och hur termer ska väljas.
Termerna valdes också ut med tanken att det skulle vara möjligt att förhållandevis enkelt
skapa meningsfulla hierarkiska strukturer med hjälp av dem, något som uppenbarligen
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ändå inte var helt enkelt i alla fall. Bortsett från vilka termer som delats ut är vårt intryck
ändå att uppgiftens nuvarande utformning har fungerat bra, då det kommit få frågor om
hur uppgiften ska tolkas.

5 Rekommendationer
På det hela taget är vår uppfattning att kursen fungerat bra, men det finns ändå några
saker som bör ses över inför nästa kursomgång:

• Förtydliga uppgiftsbeskrivningen för inlämningsuppgiften i informationssökning.

• Överväg om och hur en eventuell termtilldelning för inlämningsuppgiften i tesaurus-
konstruktion kan göras mer jämn i svårighetsnivå.

• Om det är tidsmässigt rimligt för rättande lärare, lägg in det tredje examinations-
tillfället i momentet informationssökning och evaluering i omtentaveckan i januari
istället för senare under terminen. På så vis ges studenterna en extra chans att bli
behöriga inför vårens första kurs.
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