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1 Inledning
Kursen XML och kontrollerade vokabulärer är den andra kursen i masterprogram-
met som är orienterad gentemot kunskapsorganisation och informationssökning.
I den tidigare halvfartsutbildningen (med start VT11) gavs en motsvarande kurs
under andra terminens första hälft med i stora drag identiskt innehåll, så kursen
är ingalunda ny utan har fätt en relativt beprövad form. Vid sidan av att grundligt
behandla kontrollerade vokabulärer som en fördjupning av första kursens studier
kring klassifikationsscheman introduceras också XML i den mening som det ut-
gör en representations- eller serialiseringsform för kontrollerade vokabulärer, med
bäring på Linked Data. Kursen sönderfaller i tre delmoment som examineras var
för sig.

• Konstruktion av en kontrollerad vokabulärer i XML-form

• En kontextualiserande och problematiserande uppgift där ovan nämnda vo-
kabulär skall sättas i ett större sammanhang.

• En uppgift att via sökningar undersöka den effekt kontrollerade vokabulärer
kan ha för informationssökningens resultat, där det också ges tillfälle att
studera evalueringsmetoder

Inför årets kurstillfälle gjordes en tidigare obligatorisk introducerande hand-
bok i XML till rekommenderad, p g a att kursansvarig inte såg några större behov
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av den. XML examineras endast i färdighetsavseende och övningsinstruktioner
samt inspelade filmer bör vara tillräckligt för att klara av att arbeta praktiskt med
XML-tillämpningar, utöver de specifikationer som gäller för respektive tillämp-
ning. Det fanns då också utrymme för att lägga till lite litteratur som utgörs av
bidrag i vetenskapliga tidskrifter och en artikel kring en ganska färsk formell stan-
dard för kontrollerade vokabulärer. Samtidigt utvidgades innehållet i praktiskt av-
seende så att studenten fått stifta bekantskap med HTML, i praktiskt hänseende,
också för att ge erfarenhet av en annan XML-tillämpning än SKOS.

2 Resultat
Kursen har vid tillfället haft 31 registrerade studenter, varav 3 är omregistrerade
sedan tidigare kurstillfälle. 24 av dessa studenter har ett resultat registrerat och
14 är helt godkända, varav 9 med betyget VG. Det skall dock sägas att flerta-
let kompletterande examinationsuppgifter har inkommit och väntar i dagsläget på
bedömning.

Genomströmningen kan alltså bestämmas till antingen 58 eller 45 % beroende
på hur man skall förhålla sig till s k “nollpresterare”, vilket är något lägre än förra
året. Andelen med betyget VG är dock i paritet med förra året, om man bortser
från de 7 studenter som inte deltagit i någon examination ö h t. Drygt 60 % av
de som klarat kursen har alltså fått betyget VG, vilket kan tolkas som att ”ribban”
satts väl lågt, särskilt som förra årets resultat visade på samma tendens.

3 Studenternas kursvärdering
Endast 3 studenter har besvarat enkäten (trots påminnelse). Det är givet att ett så
stort bortfall omöjliggör alla slutsatser. Den observation som kan göras, där alla
tre är eniga, är att de i alla fall upplever att kursen i hög grad ”knutit an till de
professionella fält utbildningen förbereder för”, vilket kanske är lite förvånande.
Vanligen brukar inslagen av XML upplevas som irrelevant. Det kan också noteras
att två av respondenterna tycks uppleva att kurslitteraturen inte stödjer kursens
innehåll i tillräcklig utsträckning. I övrigt är det mycket spretande svar.



4 Kursansvarigs kursvärdering
Även om utbildningens första kurs med bäring på kunskapsorganisation har en
motsvarande genomströmningsgrad är den i det här fallet mer oroande, om vi kan
anta att andelen deltagare som är mer tveksamma till fortsatta studier i program-
met är färre — särskilt som andelen studenter med betyget VG är fortsatt hög. Det
är oklart huruvida detta beror av att studentgruppens förutsättningar i termer av
förkunskaper är så varierande eller om det handlar om andra förutsättningar, t ex
att en betydande mängd av studenterna inte allokerar nödvändigt tidsutrymme för
sina studier. Utan faktiska data är det lite av spekulation, men kursansvarig kan
utifrån en övergripande bild av vilka som var närvarande i Borås i november se ett
samband mellan frånvaro och mindre lyckosamma resultat.

Idén har varit att knyta två examinationsuppgifter tätt intill varandra för att
åstadkomma en helhetsbild av arbetet med kontrollerade vokabulärer. Det är svårt
att se en entydig bild av att det har lyckats. I många stycken genomförs dessa utan
en djupare koppling till kursitteraturen, varför de aspekter som knyter uppgiften
till aktuella utvecklingstendenser kring auktoritetsarbete hamnar i marginalen.

Det är dock glädjande att se att aktiviteten i diskussionsfora i år är något högre
än förra året.

5 Rekommendationer
Det är, delvis p g a bristfälliga kursvärderingsunderlag, svårt att avgöra i vilken ut-
sträckning det är möjligt att inkludera mer forskningsanknutet innehåll och ge en
mer ingående inblick i aktuella utvecklingstendenser på nationell och internatio-
nell nivå, men kursansvarig ser att det finns ett behov av det, särskilt mot bakgrund
av de val av teman för examensarbeten som gjorts av studenter som kommit lite
längre i sin utbildning. Den höga andelen VG antyder i alla fall att det skulle vara
möjligt.

En genomarbetad antologi för kunskapsorganisation med god förankring i
forskning inom området och fr a i aktuella utvecklingstendenser utgavs under
2013 och bör utvärderas som en kandidat till att utgöra en sammanhållen kurslitte-
ratur för båda kurserna i kunskapsorganisation den första terminen. Ett sådant val
nödvändiggör då också att idén om en sammanhållen examination av 5,5 hp knu-
ten till utvecklingen av en kontrollerad vokabulär i SKOS-form kanske får lämnas
därhän.


