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Kursrapport 
 

Kursens namn: 
Kunskapsorganisation 3: Bibliografisk 
samverkan 

Ladokkod: 
31BBS3 

Antal högskolepoäng: 
7,5 hp 

Period (ex P1 2018): 
BHS period 1 ht-18 

Inom program alt. fristående kurs: 
Bibliotekarie 
 

Svarsfrekvens i studentvärderingen, med kommentarer 
Studenterna har getts möjlighet genom kursvärdering genom en enkät som varit tillgänglig på 
kursarean på Ping Pong 5 oktober – 12 december. 20 av de 57 studenter som har tillgång till 
aktiviteten har svarat (35%, inklusive omregistrerade). Utöver enkäten gavs också tillfälle till en 
kortare muntlig utvärdering i samband med kursens sista föreläsning. 

Analys av: 
Studenternas prestation och resultat på kursen 

53 studenter var registrerade på kursen (inklusive omregistrerade) och 45 av dessa har deltagit vid 
minst en examination. Efter två examinationstillfällen per moment hade 35 personer gått igenom 
hela kursen med lägst godkänt resultat (dvs 66%), varav 16 personer med betyget väl godkänt. 
Detta resultat är jämförbart med hur kursen fallit ut under 2015 och 2016, då 60% de registrerade 
blev lägst godkända (för 2016 gällde detta exklusive omregistrerade). Resultatet från 2017 är inte 
relevant att jämföra med då enbart en examinationsomgång hunnits med då kursrapporten 
skrevs. 

Hur kursens innehåll, undervisning och examination har varit till stöd i studenternas lärande 
Majoriteten av studenterna som besvarat enkäten ställer sig positiva till att undervisningen varit 
till stöd för deras lärande. 5 av de svarande (25%) menar att det enbart stämmer delvis, medan 
övriga angett att det stämmer ganska bra (9 personer, 45%) eller stämmer helt (6 personer, 30%). 
Jämfört med de senaste tre åren är detta förhållandevis hög andel som instämmer i påståendet. 
Svarsfördelningen är snarlik när det gäller påståendena om kurslitteratur och examination, men 
med något lägre instämmandegrad överlag. 
 
 
I fritextkommentarerna ges en del kommentarer som tar upp betydelsen av struktur och tydlighet 
i samband med workshopar och övningsgenomgångar. Överlag tycks upplägget med 
föreläsningar och mer praktiska inslag dock uppskattas. Det verkar också utifrån 
fritextkommentarer och den muntliga kursvärderingen som att kursen som helhet upplevts 
mindre rörig än tidigare år. 
 
Gällande kurslitteraturen kommenteras framförallt inläsningsstödet till kursboken The discipline of 
organizing (Glushko), vilket är ett nytt inslag i kursen och som uppskattats av de som valt att 
kommentera det. Det kompendium som använts i kursen har tidigare år kommenterats i relativt 
hög utsträckning, framförallt de delar som använts som instruktioner för momentet i 
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resursbeskrivning. Detta år presenterades dessa instruktioner separat, och kompendiet i övrigt 
uppdaterades. Varken kompendiet eller instruktionerna för resursbeskrivning har med något 
enstaka undantag kommenterats efter denna kursomgång, vilket tolkas som att förändringarna 
varit till det bättre. 
 
Rörande examinationen kommenteras framförallt tre saker. Dels önskar några att 
resursbeskrivningen fortsatt skulle varit en hemtentamen, dels kommenteras systemet för 
poängsättning för samma tentamen och dels kommenteras tentamen i bibliografiska begrepp och 
modeller som innehållande tvetydiga eller svårtydda frågor. 
 
Detta år var första året som resursbeskrivningen examinerats i sal och inte som hemtenta. Det 
medförde viss otydlighet i hur examinationen rent praktiskt skulle gå till, då vi lärare inte heller 
fått information om detta i tid. Detta bör vara åtgärdat inför kommande kursomgångar. Rörande 
valet att ge examinationen som salstentamen istället för hemtentamen kan i efterhand 
konstaterats att vi kursansvariga borde varit tydligare med att kommunicera att den hemtentamen 
som getts tidigare också gavs under några timmar en given dag, vilket innebär att den enda 
skillnaden är var man som skrivande befann sig under tentamenstiden. Salstentamen medför då 
en ökad säkerhet för den enskilda studenten, då den har någonstans att vända sig ifall det uppstår 
frågor kring tekniken eller om datorn strular. 
 
Hur kursen har forskningsanknutits 
De teoretiska modeller som är grund för kursens mer praktiska inslag tas upp som en del av 
kursinnehållet.  
 

Hur kursen har fungerat i relation till övriga kurser i programmet 
 
Kursen bygger framförallt vidare på Kunskapsorganisation 2: kontrollerade vokabulärer, 7,5 hp 
(31BKV2), där relationen mellan kurserna upplevs fungera bra. Några studenter har också 
kommenterat i fritext att de efter denna kurs upplever att de förstår föregående kurser i 
kunskapsorganisation bättre. 
 
 
 
 
 
Hur kursens resurser har använts och upplevts 
Ett av de schemalagda momenten, en workshop med programmeringsrobotar, fick ställas in då 
högskolans robotar gått sönder och inte ersatts. Lärares bedömning är att detta inte påverkade 
utfallet av undervisningen i någon högre grad i detta fall, då studenterna redan hade förkunskaper 
som överlappade det workshoppen skulle tagit upp. 
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Sammanfattning och övriga kommentarer 
Inför årets kursomgång genomfördes majoriteten av de förbättringsområden som identifierades 
vid föregående års kursutvärdering, vilket innebar följande förändringar: 

• Inlämningsuppgiften i resursbeskrivning gjordes om till en salstentamen 
• Vid övningar och examinationerna har Kungliga bibliotekets Anvisningar 

förkatalogisering (RDA) använts. Studenterna har även haft tillgång till RDA Toolkit. 
• Kompendiets introducerande delar har uppdaterats och de delar som tog upp reglerna har 

tagits bort. 
• IFLA LRM har ersatt FRBR och FRAD i kurslitteratur, innehållsbeskrivning och övrig 

undervisning. 
 
Den punkt som kvarstår på listan från föregående år är att scanna in exempel för 
resursbeskrivningen med högre upplösning.  
 
Överlag tycks förändringarna ha slagit väl ut, både gällande studenternas upplevelser av kursen 
och deras resultat. I vissa delar, framförallt valet att byta ut inlämningsuppgiften i resurs-
beskrivning till en salstentamen, borde vi varit tydligare med att skillnaden inte var så stor som 
man kan tro när man hör att det varit en inlämningsuppgift.  
 
När det kommer till den administrativa sidan av kursen noteras att tidigare och mer 
kommunikation med övriga inblandade i tentamensbokning och genomförande behövs. Detta 
eftersom det för examinationen i resursbeskrivning var otydligt hur examinationen rent praktiskt 
skulle gå till och det för examinationen i bibliografiska begrepp och modeller var svårt för vissa 
omregistrerade studenter att anmäla sig till rätt version av tentamen. 
 
Med tanke på att vissa fortfarande upplever kursen som rörig finns skäl att även fortsatt sträva 
efter att tydliggöra hur de olika kursdelarna hänger ihop och hur varje moment är upplagt. 
Överlag är kursansvarigas bedömning dock att inga större förändringar bör göras av kursen i 
nuläget.  
 
 

Eventuella förslag till förändringar 
Kvar att göra sedan förra kursutvärderingen: 

• Scanna in exempel till resursbeskrivningen med högre upplösning. 
 
Utöver detta kan konstateras att RDA Toolkit med fördel kan användas mer i undervisningen. 
 
I studenternas kursvärderingar gavs många fritextkommentarer där inte alla återgetts ovan, men 
som innehåller en del saker som är tänkvärda i detaljplaneringen av kursen. Genomläsning av 
kommentarerna inför nästa års planering rekommenderas. 
 

Kursansvarig:  
Maria Idebrant, Jan Larsson, 2018-12-12 
 
 


	Kursrapport

