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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 det naturliga språkets semantik, morfologi och
grammatik för att studenten skall nå en förståelse för hur en kontrollerad vokabulär är och bör vara beskaffad, samt tillämpas,
för att på bästa sätt stödja informationssöknings-processen.
 Metadata på bibliotek
 Entitets- och relationsmodellen
 Semantiska relationer och morfologiska processer
 XML-tillämpningar för s k öppen data
 Kontrollerade vokabulärer
 Evalueringsmått
Mål
Efter genomgången kurs ska studenten:
 visa förståelse för den roll som XML-tillämpningar har i representationen 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 dokument och
kunskapsorganisation som forskningsområde
 visa förståelse för den s k entitets- och relationsmodellen i samband med metadata för informationsresurser, samt dess
relation till fenomenet Linked Data
 kunna realisera en kontrollerad vokabulär utifrån etablerade konventioner som är kompatibel med etablerade tekniska
standarder
 kunna skapa formellt korrekt XML utifrån givna regler
 kunna tillämpa etablerade mått för evaluering av klassifikation och informationssökningsresultat
Undervisningsformer
Undervisningen bedrivs i form av inlämningsuppgifter, föreläsningar, praktiska genomgångar och övningar.
Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
Examinationsformer
Kursen examineras genom inlämningsuppgifter och tentamina.

Studenten har rätt till minst fem (5) examinationstillfällen, varav minst tre (3) inom loppet av det första året.
Studentens rättigheter och skyldigheter vid examination är enligt riktlinjer och regelverk vid Högskolan i Borås.
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Totalt ca 350 sidor. Alla texter finns tillgängliga i elektronisk form.
Övningsmaterial, samt introduktionsmaterial till informationssökning tillkommer, om ca 150 sidor.
Studentinflytande och utvärdering
Studenternas synpunkter på kursen ska systematiskt och regelbundet inhämtas i muntlig och/eller skriftlig form. Studenterna
ska delges resultatet av utvärderingen. Resultaten av utvärderingarna ska ligga till grund för kursens vidare utveckling. Se
vidare Policy för kursutvärdering, Högskolan i Borås 2005-06-07, dnr 56-02-10.
Övrigt
Kursen ingår i kandidatprogrammet Bibliotekarie.

