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1 Inledning
Kursen ingår som första introducerande kurs i det s k allmänna masterprogrammet
i biblioteks- och informationsvetenskap och läses parallellt med en annan kurs, på
halvfart. Kursen avser att ge en introduktion till kunskapsorganisation och praktisk
informationssökning, och är på grundnivå.

Studierna av kunskapsorganisation fortsätter sedan i efterföljande kurser, fram-
för allt i kursen XML och kontrollerade vokabulärer. I den här kursens stude-
ras huvudsakligen ett klassifikationsschema (Dewey Decimal Classification) och
övergripande principer för resursbeskrivning. Härutöver ägnas tiden praktisk in-
formationssökning.

Även studierna av praktisk informationssökning fortsätter i efterföljande kur-
ser och ingår även som ett delmoment i den parallella kursen Biblioteks- och in-
formationsvetenskap som forsknings- och professionsområde.

Inför hösten 2016 kom två tidigare lärare, som slutat på sektionen, att ersättas
av Sirpa Bark och Maria Idebrant, vilket föranlett vissa detaljförändringar med av-
seende på innehållet och examinationen av informationssökning i Libris. Ordning-
en mellan delmomenten förändrades också på så vis att klassifikationsmomentet
gavs motsvarande tid i slutet av kursen jämfört med tidigare år, då det inledde kur-
sen. Skälen till detta var främst av naturliga skäl, eftersom klassifikation får ses
som en naturlig del av resursbeskrivning i ”verkligheten”.
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2 Resultat
Kursen har vid tillfället haft 35 registrerade studenter. Jämfört med hösten 2015
och hösten 2014 är det en student mindre. Hösten 2015 var det endast en registre-
rad student som saknade resultat, medan det hösten 2014 var 11 studenter som
helt saknade resultat. Vi tycks därmed ha en svag återgång mot 2014 års genom-
strömningsfrekvens, med 6 av 35 studenter som helt saknar resultat.

I April 2017 har 25 studenter fått betyget G eller VG på kursen (2 färre än
april 2016 för antagningen 2015), varav 6 med betyget VG (vilket är en betydan-
de minskning jämfört med året innan1). 4 studenter restar med något eller några
delmoment. Ytterligare examinationstillfällen arrangeras i slutet av vårterminen
2017.

3 Studenternas kursvärdering
Endast 5 studenter (14 %) har besvarat den kursvärderingsenkät som givits i Ping-
Pong. I de värderingar på likert-skalor (5-gradiga) som där ska göras m a p läran-
demål och i vilken utsträckning undervisning och litteratur varit till hjälp med att
nå målen, saknas antydan till samstämmighet i svaren. De kommentarer som ges
i fritext är inte heller särskilt samstämmiga. Det förefaller dock som om koordi-
neringen av de båda parallellgående kurserna och studieanvisningarna för den här
kursen har hjälpt till med att eliminera förra årets upplevda osäkerhet kring hur
tiden ska disponeras. De synpunkter som framförs i de 5 kommentarerna tas till
vara av de lärare de berör och kan föranleda justeringar i genomförandet framöver.

4 Kursansvarigs kursvärdering
Aktivitetet i form av diskussioner och frågor i därför avsedda diskussionsfora är
som tidigare år ganska låg. Det verkar inte upplevas några större behov av kommu-
nikation kring kursens innehåll, jämfört med motsvarande kurser på kandidatnivå.
Kursansvarig menar att det är lite olyckligt, då särskilt frågor kring kursboken
(The Discipline of Organization) bör finnas att dryfta. Flera metoder för att upp-
muntra till diskussion i PingPong har provats genom åren, utan att riktigt lyckas.

1Förra året var det 67 % VG vilket föranledde vissa justeringar av examinationsuppgifter och
betygsnivåer, så nuvarande 24 % är en rimlig nivå.



Kursen ges på och är designad för grundnivå, dvs förutsätter inga som helst
förkunskaper av studier av kunskapsorganisation på högskolenivå, men progres-
sionen i utbildningen fordrar att studenten verkligen ägnar studierna heltid så att
lärandemålen kan ställas något högre än för motsvarande kurs i en kandidatutbild-
ning. Överlag menar kursansvarig också att studenterna tycks nå uppsatta mål i
tillfredsställande utsträckning.

Utbildningens distributionsform utgör dock ett litet problem i och med att mer-
parten av studenterna kommer till utbildningen med en humanistiskt orienterad
kandidatexamen och inte alltid förväntar sig att utbildningen innehåller betydan-
de inslag av relativt datavetenskaplig karaktär. Den ”demografin” har accentuerats
för antagningen 2016. Den begränsade tid som står till buds i direkt undervisning
av mer eller mindre laborativ karaktär i Borås är inte tillräcklig. Några studenter
efterfrågar (fler) instruktionsfilmer och/eller direkta anvisningar av handbokska-
raktär där det framgår exakt vad som ska göras för att klara vissa uppgifter. På sikt
kan vi förväntas tillmötesgå sådana önskemål gradvis mer och mer, inom ramen
för den arbetstid som är tilldelad, men det är också viktigt att upprätthålla en nivå
av krav på självständighet i en utbildning på avancerad nivå.

En annan ny problematik som uppkommit i år, och som inte tidigare erfarits
i motsvarande utsträckning, är att studenter ibland inte förstår skillnaden mellan
övningsuppgifter och examination. Det är fördelaktigt med uppgifter som både
utgör övningar (tillfälle till lärande) och examination av att målen uppnåtts, men
en blandning av sådana uppgifter och rena examinationer tycks skapa en del för-
virring och missnöje när läraren inte kan ge hjälp under pågående examination,
vilket då uppfattas som en bristande vilja från läraren.

5 Rekommendationer
Delvis var kursens upplägg och innehåll reviderat inför hösten 2016 och det finns
inget tillräckligt underlag för att rekommendera förändringar. I vissa detaljer kan
dock genomförandet förbättras till hösten 2017, t ex genom att tydliggöra vilka
förändrade krav på självständighet som finns inom utbildningen jämfört med kan-
didatnivå och, inte minst, framhålla vikten av att genomföra kursvärderingar.


