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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 studeras hu-
vudsakligen ett klassifikationsschema (Dewey Decimal Classification) och den nu
förhärskande konceptuella modellen för metadata på bibliotek, FRBR. Viss prak-
tisk introduktion till produktion av metadata (katalogisering) ges också. Härutöver
ägnas tiden praktisk informationssökning.

Även studierna av praktisk informationssökning fortsätter i efterföljande kur-
ser och ingår som ett delmoment i den parallella kursen Bibliotek, information
och kultur.

2 Resultat
Eftersom vi här har att göra med utbildningsprogrammets första kurs så reflekterar
antalet fortfarande underkända studenter det faktum att det är flera studenter som
under kursens gång insett att utbildningen av olika skäl behövde avbrytas. Vi vet
att det i vissa fall rör sig om studenter som missbedömt den tid som behöver läggas
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på utbildningen och antar också att utbildningens innehåll för några inte svarade
upp mot förväntningarna.

Kursen har vid tillfället haft 38 registrerade studenter, varav 4 studenter som
är omregistrerade från tidigare kurstillfällen.

Den februari 2014 har 19 studenter fått betyget G eller VG på kursen, varav
10 med betyget VG. 8 studenter restar med något eller några delmoment. Av de
11 studenter som helt saknar resultat på kursen, och alltså inte har gjort något
försök med examinationsuppgifterna, är det sannolikt att merparten avslutat ut-
bildningen, men minst två av dessa har fortsatt att registrera sig på efterföljande
kurser.

Genomströmningen kan alltså bestämmas till antingen 70 eller 50 % beroende
på hur man skall förhålla sig till s k “nollpresterare”.

Resultatet är därmed något lägre än förra året, såväl m a p genomströmning
som m a p andelen VG (> 50% av studenter som klarat kursen). Å andra sidan är
antalet kursdeltagare något högre.

3 Studenternas kursvärdering
Endast 5 studenter har besvarat den kursvärderingsenkät som givits i PingPong.
Delvis beror bortfallet sannolikt på att kursansvarig p g a en teknisk fadäs inte
publicerade enkäten förrän två månader efter kursens avslutning.

Dessa 5 studenter uppger allihop att de anser sig ha uppnått kursmålen och är
tillfredsställda med kurslitteratur, undervisningaformer och examinationsformer
(med ett undantag). Det är två respondenter som i något avseende uttrycker kritik
mot något, men denna kritik är inte gemensam för dessa båda utan motsäger till
dels varandra.

4 Kursansvarigs kursvärdering
Aktivitetet i form av diskussioner och frågor i därför avsedda diskussionsfora är
betydligt mer blygsam än förra året. Antalet inlägg är i grova drag halverade i
jämförelse, trots att årets aktiva studenter är något fler.

Det enda som inger oro är att betygsfördelningen indikerar att kraven antagli-
gen är för lågt ställda, att kraven på examinationsuppgifterna skulle kunna skärpas
något eller att de formulerades på ett sätt som gav en något större utmaning.



Kursen fungerar i sin nuvarande form tillfredsställande och det är i o f sig bra
att resultaten är så pass goda som de är. Att genomströmningen är lägre i år än
förra året säger sannolikt mer om i vilken utsträckning rekryterings- och antag-
ningsprocessen lyckats förmedla vilka krav som ställs på arbetsinsatsen i utbild-
ningen och vad utbildningen innefattar. I alla händelser är genomströmningen mot
bakgrund av utbildningens distributionsform inte alarmerande, som den skulle ha
varit om det handlat om en campusutbildning.

Kursens examinationer innefattar huvudsakligen att studenten visar prov på
grundläggande färdigheter. Inslagen av att behöva visa prov på utvecklade och
fördjupade kunskaper är inte särskilt stora, och det är därmed inte klart huruvi-
da studentens kunskaper är generella och kan tillämpas på andra klassifikations-
scheman, söksystem eller metadatamodeller. Givet att det handlar om en kurs på
grundnivå kan man kanske nöja sig därmed. Emellertid skall kursen också förmed-
la en slags ”karta” över kunskapsorganisation som brett forsknings- och tillämp-
ningsområde, särskilt tillsammans med efterföljande kurs XML och kontrollerade
vokabulärer. Det kan vara värt att fundera över dessa båda kursers förankring i
forskning och tillämpning ur ett vidare perspektiv och exempelvis finna en kurs-
bok med större tyngd och bredare perspektiv, än den nuvarande litteraturen.

5 Rekommendationer
Att över 50 % av kursdeltagarna fått betyget VG indikerar att det finns ett visst
utrymme för lite större utmaningar. Exempelvis kan någon forskningsförankrad
litteratur tilläggas.


