
Kursrapport DV13 Kunskapsorganiation 1:kontrollerade vokabulärer, distans. 7,5 hp V14 (31DKO1) 

Kursen: 
Kursansvariga har varit Yoshiko Nordeborg och Ingrid Johansson. Övriga lärare på kursen har varit Jan Larsson, Rolf Hasslöw 
och Mikael Gunnarsson 
Kursens mål: 
Efter genomgången kurs skall studenten: 
med avseende på kunskap och förståelse 
• visa förståelse för den roll som XML-tillämpningar har i representation av information 
• visa förståelse för hur det naturliga språkets semantik och morfologi påverkar informationssökningens resultat 
• visa förståelse för den roll som kontrollerade vokabulärer spelar i organisationen av information 
• visa förståelse för den s k entitets- och relationsmodellen i samband med metadata för informationsresurser samt dess relation 
till fenomenet länkad öppen data med avseende på färdigheter och förmågor 
• kunna skapa en kontrollerad vokabulär utifrån biblioteksprofessionens etablerade konventioner 
• kunna skapa en korrekt XML-instans utifrån givna regler 
• kunna tillämpa etablerade mått för evaluering av klassifikation och informationssökningsresultat 
 
Kursens innehåll: 
Kursen behandlar huvudsakligen metadata med särskild hänsyn till auktoritetsdata och s k kontrollerade vokabulärer för 
innehållslig beskrivning av informationsresurser. Kursen tar sin utgångspunkt i språkets semantik, morfologi och grammatik för 
att nå en förståelse för hur en kontrollerad vokabulär är och bör vara beskaffad, samt tillämpas, för att på bästa sätt stödja 
informationssökningsprocessen. 
Mer specifikt har följande studerats: Metadata på bibliotek,  entitets- och relationsmodellen,  semantiska relationer och 
morfologiska processer,  XML-tillämpningar för s k öppen data, kontrollerade vokabulärer samt evalueringsmått 
 
Examinationer och resultat: 
Examinerande moment bestod av två inlämningsuppgifter och en salstentamen. Varje moment var på 2,5 hp. 
47 studenter var registrerade på kursen. När rapporten skrev hade 15 personer blivit helt klara med kursen. Av dem har 9 st fått G 
och 5 st fått VG som slutbetyg på kursen. 
 
Utvärdering: 
Den elektroniska utvärderingen besvarades av 24 studenter (51%) av 47 registrerade. Denna rapport är baserad på enkätsvaren 
som har inkommit via PingPong med deadline 10/4-14. 
 
1 I vilken utsträckning tycker du att du har uppnått kursens mål? (Kursens mål se ovan): 
 

 

antal fördelning alternativ 
1 4,2% Mycket liten utsträckning 
2 8,3% Ganska liten utsträckning 

15 62,5% Ganska stor utsträckning 
6 25% Mycket stor utsträckning 

 
24 har svarat av 47 (51%) 
 
Kommentarer: 
Några av er fann att kursen stundtals var svår och att det var svårt att relatera kursens mål till tesaurusuppgiften, vilken uppgift dessutom var 
tidskrävande. Några finner att det finns behov av att öva mera på XML, SKOS och evaluering. 
Vi lärare är medvetna om att tiden är knapp och att dessa moment, som kan vara nytt för en del av er, kräver stora insatser på hemmafronten. 
 
  

 

2. I vilken utsträckning har kurslitteraturen varit till hjälp för ditt lärande? 



10 av er fann att litteraturen har varit till ganska stor hjälp, medans 8 fann att litteraturen var ganska lite till hjälp, och slutligen fann 6 av er 
att den var till mycket stor hjälp. 
 
Kommentar:  
 
”Den mest användbara litteraturen hittade jag faktiskt på nätet”, 

 
”Litteraturen var bra men mycket svårläst, fick läsas flera gånger för att kunna tillgodogöra sig all information de innehöll” 
”Dahllöf bok var språklig sett en katastrof, när man fick gissa sig till vad han menade! Överlag har nätet blivit lösningen för att klara ut alla 
frågetecken på kursen, då litteraturen ej har hjälpt utan oftast stjälpt”. 

Här har vi valt att klippa ut 3 kommentarer kring kurslitteraturen. Som framkommer så föreföll alltså litteraturen svårtillgänglig för några av 
er. F.ö. så är det inte helt ovanligt att ”nätet hjälper” er studenter eller oss lärare att få saker och ting förtydligade. 

 

3. I vilken utsträckning tycker du att examinationen har stämt överens med kursens mål? 

Kursen har examinerats genom salstentamen och inlämningsuppgifter I vilken utsträckning tycker du att examinationen har stämt överens 
med kursens mål? 

Kommentarer: 2 av er fann att examinationen stämde ganska lite överens med kursens mål, 15 personer tycker att examinationen i 
förhållande till målen stämmer till ganska stor utsträckning och slutligen fann 7 av er att examinationen stämde mycket väl överens. 

Några har angivit att tentan uppfattades missvisande så till vida att tiden var för väl tilltagen för de få frågorna som fanns.  Som kommentar 
till det vill vi som kursansvariga ange att detta är ett dilemma. Andra tycker att tiden var väl anpassad. 
”Inlämningsuppgifterna, i synnerhet teasauruskonstruktion, var oerhört komplicerade och tidskrävande. Det är något märkligt att 
instruktionerna till de bägge inlämningsuppgifterna omfattar flera sidor. Det har krävts väldigt mycket arbete för att lösa uppgifterna i 
förhållande till det ringa antal poäng de gav.”  Att avsätta tid för att presentera uppgifter/inlämningsuppgifter tar mycket tid när ni nu är här 
under så få och intensiva dagar, därför har vi valt att göra så här. Självfallet förstår vi dilemmat. Glöm inte att ställa frågor så att alla kan se i 
PingPong kring t ex förtydligande av instruktioner. 

 

4) Några föreläsningar spelades in på plats i lektionssalen. Hur uppfattade du kvalitet av inspelningarna? 

Mest ljud- men bildkvalitet tänker vi på. 

 

antal fördelning alternativ 
0 0% Inte bra 
4 16,7% Mindre bra 
9 37,5% Medel 

11 45,8% Bra 
1 4,2% Mycket bra 

 
24 har svarat av 47 (51%) 
Max antal val: 5 

 

5) Kan du beskriva hur du upplevde inspelningarna? 



Om du var på plats i lektionssalen, kändes inspelningen störande? 

Kursen har andra sorters inspelningar också: inspelningar med ljud och bild via Adobe ConnectPro utan åhörare och ljudinspelning med 
separat bildmaterial utan åhörare. Du kan gärna jämföra dem och berätta om nackdelar och fördelar! 

20 har svarat av 47 (42%) 
 
Kommentarer:  
  
ProQuest kommentarerna här flyttas till fråga 7. 
Många av er fann att det fanns ett stort värde av föreläsningarna spelades in och lades ut och själva inspelningsmomentet inte störde alls. 
Lite tekniskt ”brus” kom med och upplevdes störande av några av er. 
  
   

 

6) Har du synpunkter på hur vi kan vidareutveckla kursen? 

19 har svarat av 47 (40%) 
 
Kommentarer:  
 
-Bättre framförhållning på exempelvis momentet där vi förväntades hinna öva och applicera MedLine på kort tid. 
-Vad gäller SKOS uppgiften blev den tekniska aspekten ganska en stor källa till oro för många av oss. Bra om vi kunde fixa installationen av 
t.ex Editix och filmallarna under workshopen.  
-Separera kursens olika delar på ett bättre sätt.  
Låt en mer pedagogisk lärare ansvara för Thesaurusuppgiften.  
-När jag skickade evalueringsuppgiften fick jag svar av Inger att hon hade mottagit min uppgift. Jag skulle ha önskat det även med Thesaurus 
uppgiften. Jag kände mig osäker om uppgiften har kommit fram. Jag skrev till Mikael och han var vänlig och svarade att uppgiften han kunde 
se uppgiften. Underbart! 
-Hmm. Jag antar att kursen ska uppfattas som en pusselbit mot målet "god informationskompetens", men vilka andra bitar som kommer i 
senare kurser har vi ju ingen överblick över. Det blir säkert bra i slutändan, men litegrann har man ändå haft tankar som - varför läser vi detta 
nu, äh, saknas det inte en mer grundläggande pall att stå på? Att liksom sätta in kursen i detta större sammanhang hade inte behövt ta många 
minuter i anspråk. 
-Jag tror att det vore bra med mer tid för SKOS i lektionssal. Och kanske lägga momenten för XML och SKOS under två olika dagareller en 
heldag. Att ha XML och SKOS som sista moment en fredageftermiddag gör det svårt att ta in så mycket ny info under kort tid. 
-T ex något litteraturseminarium. 
-Detta har varit den mest abstrakta kursen hittills under utbildning och jag skulle önska att föreläsarna på ett tydligare sätt berättar varför 
denna kunskap är relevant.  
-Se över tesauruppgiften då det för mig blev ett moment som jag bara fick kämpa mig igenom, finns kanske bättre och mer pedagogiska sätt 
att få kännedom om XML tillämpningar.  
-Inte som jag kan komma på tyvärr. Men gärna här som i alla andra kurser att alla dagar som ska vara på campus INKLUSIVE tentor som 
måste göras dagtid på pingpong osv, dvs tid då man måste ta ledigt från jobbet, att dessa annonseras ut samtidigt som de övriga dagar vi har 
träffarna. Jag jobbar och måste ta ledigt från jobb, så gärna att alla dagar som kan tänkas behövas ta ledigt från jobb delges samtidigt oavsett 
om det gäller tenta eller fysisk träff. 
-Det var otydligt om och i så fall hur vi kommer att använda oss av evaluering och att skapa tesaurer i en framtida yrkesroll. Ganska ofta 
gicks det igenom saker som sedan fick kommentaren "Men det här behöver ni inte kunna". Tycker det vore bra om det blev tydligt vad vi 
behöver kunna och varför - tror det är extra viktigt när det handlar om ämnen som ganska många uppfattar som svåra. 
-Hur tänkte ni när det gällde XML-uppgiften? Vi hade behövt de rätta kunskaper för att lösa uppgiften. Istället gav ni oss lite muttra utan 
ritning och sa sätt ihop de här! Hur hade ni då tänkt att vi skulle lösa det? De kunskaperna ni lärde ut på plats vid kodning var ju inte rätt, för 
de fanns ju en verklig kod inte den påhittade med "<böcker>", hade varit bättre att visa den riktiga koden och förklarat hur de fungerade! 
-Ge mer praktisk handledning då kursen är på distans och kan vara svårt att enbart få hjälp på träffen eller via de inspelade filerna. 
-Nei. Det var et bra kurs som jeg synes jeg fikk mye ut av. 
-Det äe önskvärt med mer praktiska moment. Dock är ju detta svårt att genomföra med distansstudier. 
-Tenta frågor som i större grad anknyter till den litteratur som var angiven till tentamen. Nu var frågorna ganska detaljerade och behandlade 
endast en liten del av litteraturen.  
 
-Nej, jag tyckte allt var bra med kursen. Intressant och relevant innehåll. Bra med litteratur som fanns tillgänglig elektroniskt. 
-Chatstunder med lärarna om begrepp eller som handledning vid tex två tillfällen. 

 
 

 

7) Har du synpunkter på momentet med ProQuest? 

17 har svarat av 47 (36%) 
 
Kommentar:  
 



Här har vi lärare lite kritik att ta till oss. ProQuest-moment kom sent, alldeles för sent och även om tillfälle gavs för att öva på ProQuests 
baser så blev det för lite. Dessutom inget examinerande moment här. Detta framkommer när vi läser era kommentarer. Vidare understryker 
flera av er att ”inslaget” var intressant och givande på alla sätt. Att detta borde ha kommit före evalueringen, ja det håller vi med om. 
”ProQuest inspelningen om den räknas med här, tycker jag det var dåligt ljud för oss som var på föreläsningen. Har inte lyssnat på 
inspelningen dock”. 
Det blir liksom inte bättre än så här med den här typen av live-inspelning. Men det går att lyssna på och vi finner att budskapet från Björn går 
fram. 

8) Övriga synpunkter på kursens genomförande? 

21 har svarat av 47 (44%) 
 
Kommentarer:  
 
Tekniken har varit bekymmersam för en del av er på XML-momentet, tycks det oss som. Vi lärare får en eloge för vår närvaro i PP. Det 
glädjer oss, men vill samtidigt uttrycka vår önskan om att ni utnyttjar ”oss” och frågelådorna oftare. 

 En kommentar löd så här ”Det blev svårt att försöka diskutera frågor om semantik och morfologi via Ping-Pong. jag skulle föredra en 
levande diskussion”.  Vi förstår er frustration och kommer att i fortsättningen fundera över hur detta kan förbättras, både tekniskt och 
pedagogiskt.. Några av er fann att momenten i denna kurs har varit så tunga, och att vi har valt att sammanstråla dessa tunga moment på ett 
bräda tycks inte ha varit till er bekvämlighet. Vi som arbetar med kursen kommer att funder ett varv till över hur dessa ämnen presenteras på 
ett annorlunda sätt. Ni fick på söndagen före er vistelse här, ta del av instruktionerna till Medline. Dessa önskade några av er ha fått tidigare. 
Vad vi inte hade i bakhuvudet var att ni hade andra göromål må-onsdag den veckan här i Borås En schematekniskt fadäs eller dilemma. Vi 
beklagar. 

 ”Allt för många träffar i Borås*. Tentan hade kunnat göras via Ping-pong. Med tanke på hur krävande inlämningsuppgifterna varit tycker 
jag att man gott helt kunde skrotat tentan. ia inlämningsuppgifterna tvingas vi ju ändå visa att vi har förstått grundläggande termer och 
tankegångar”, så lyder en kommentar. Antalet träffar till denna kurs var två. Dessa träffar delades med andra kurser. Vi ser att det hade varit 
svårt att göra på annat sätt.  Att akademiska studier innehar salstentamen stundtals får vi nog inte tar bort, trots allt. En annan röst lyder så 
här: *”Jag tycker inte att ni ska vara rädda för att ge oss mer tid i Borås”. 
”Efter två tidskrävande inlämningsuppgifter där man arbetat helt ensam så var det synd att vi inte kunde få avsluta med ett 
diskussionsseminarium eller liknande. Så man kunde fått diskutera och lära av varandra, nu blev det ännu en prestation på egen hand. Synd 
att inte utnyttja sina kurskamrater när vi var samlade i Borås” Helt korrekt! Sista delen av träff 2 borde ha innehållit ett seminarium kring 
ProQuestsökningar och sökprocesser.  

Slutligen vill vi som har varit kursansvariga för denna kurs tacka för att ni tog er tid att svara på enkäten. 

Vänligen  

Yoshiko Nordeborg 

Ingrid Johansson 
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