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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.
Vid sidan av att grundligt behandla kontrollerade vokabulärer som en fördjup-
ning av första kursens studier kring klassifikationsscheman introduceras också
XML i den mening som det utgör en representations- eller serialiseringsform för
kontrollerade vokabulärer, med bäring på Linked Data. Kursen sönderfaller i tre
delmoment som examineras var för sig.

1. Konstruktion av en kontrollerad vokabulärer i XML-form

2. En kontextualiserande och problematiserande del där kontrollerade vokabu-
lär skall sättas i ett större sammanhang och relateras till utvecklingstenden-
ser i omvärlden.

3. 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 fanns kursboken The Discipline of Organizing (TDO),
som introducerats redan i föregående kurs, till hands. Till dels har det lite grann
präglat delmoment 2 ovan, genom ett lite förändrat fokus. Fr a var uppgiften knu-
ten till del 2 mer beroende av uppgiften i del 1 tidigare, vilket inte var fel, men
också gjorde det svårt för två lärare att var för sig examinera respektive uppgift. I
övrigt företogs inga förändringar.
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2 Resultat
Kursen har vid tillfället haft 25 registrerade studenter, varav 1 student redan tidigt
beslutade sig för att avbryta sina studier på utbildningsprogrammet.

20 av dessa studenter har något resultat registrerat och 16 är helt godkända,
varav 6 med betyget VG.

Genomströmningen kan alltså bestämmas till antingen 80 eller 64 % beroende
på hur man skall förhålla sig till s k “nollpresterare”, vilket är markant högre än
förra året.

3 Studenternas kursvärdering
6 studenter har besvarat enkäten. Med undantag för i ett av dessa enkätsvar är
omdömena avsevärt mer positiva jämfört med den föregående kunskapsorganisa-
tionskursen, inte minst när det gäller kursboken (TDO). Vi kan dock tyvärr inte
veta något om överlappningen mellan den grupp studenter som gjort den här vär-
deringen och den som gjorde den förra. Den kritiska rösten menar att där var för
mycket instrumentella inslag.

4 Kursansvarigs kursvärdering
Det är glädjande att konstatera att genomströmningen blivit betydligt bättre än ti-
digare, men också lite svårt att peka på orsakerna till detta. Kursansvarig upplever
också att det är ganska stora skillnader mellan goda och mindre goda prestationer,
när det gäller uppgiften för del 2, samtidigt som det är svårt att mot bakgrund
av litteraturen formulera inlämningsuppgifter som reflekterar både kurslitteratu-
ren och kursens mål med avseende på del 2. Delvis beror detta på att det ges
ganska lite utrymme för att knyta an till relaterade utvcklingstendenser under den
begränsade undervisningstiden i Borås.

5 Rekommendationer
Struktur och innehåll med avseende på del 2 behöver en mindre översyn så att det
bättre kan integreras med examinationsuppgiften. Det finns också en del som anty-
der att del 3 behöver ses över, eftersom vittnen talar om att man inte riktigt förstår



poängen med kontrollerade vokabulärer och att den delen inte riktigt upplevs som
en fördjupning av tidigare informationssökningsmoment.

Vid sidan av detta, som ett led i ett programgemensamt arbete, behöver inne-
hållets bäring på ”hållbar utveckling” lyftas fram i högre utsträckning. Här handlar
det dock snarare om att medvetandegöra sådana aspekter, snarare än att förändra
innehållet.


