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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 fördjupning
av första kursens studier kring klassifikationsscheman introduceras också XML i
den mening som det utgör en representations- eller serialiseringsform för kontrol-
lerade vokabulärer, med bäring på Linked Data. Kursen sönderfaller i tre delmo-
ment som examineras var för sig, genom antingen en kombinerad övnings- och
examinationsuppgift (1 och 3) eller en ren examinationsuppgift (2). Den senare
ges ett ”fönster” om 3 dygn för att studenter med andra åtaganden inte ska vara
förhindrade att genomföra den, trots att genomförandet kan beräknas till 2-4 tim-
mar, beroende på hur bekväm med HTML-redigering studenten kommit att bli.

1. Konstruktion av en kontrollerad vokabulärer i XML-form.

2. En kontextualiserande och problematiserande del där kontrollerade vokabu-
lärer skall sättas i ett större sammanhang och relateras till utvecklingsten-
denser 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.
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Inför årets kurstillfälle resulterade en förändrad läraruppsättning i att delmo-
ment 2 ovan planerades om i vissa avseenden. Innehållsligt innebar det inga för-
ändringar, men fr a anvisningarna för den kombinerade övnings- och examina-
tionsuppgiften behövde förtydligas. Olyckligtvis framstod de trots det inte i alla
avseenden som helt tydliga. Överlag handlade det endast om mindre förändringar
i genomförandet av kursen utan några genomgripande revideringar av innehållet.

I förrförra årets kursutvärdering konstaterades följande

Det finns / . . . / en del som antyder 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.

Det har också gjorts i o m nya lärare.
Under den schemalagda tiden i Borås gavs också en gästföreläsning av Joyce

Bukirwa från Makerere University om ca 45 minuter.
Kursutvärderingen har sammanställts i ett förhållandevis sent skede, p g a att

ett missförstånd kring examinationens förutsättningar mellan kursens lärare resul-
terade i att betyg inte kunde beslutas förrän i slutet av februari för en av exami-
nationerna och första omexamination därmed ges i slutet av mars. Kursansvarigs
tjänsteplanering har därefter inte tillåtit en sammanställning av rapporten.

2 Resultat
Kursen har vid tillfället (period 3-4, HT16) haft 27 registrerade studenter. 24 av
dessa studenter har något resultat registrerat och 13 av dessa är helt godkända,
varav 3 med betyget VG. Genomströmningen kan alltså bestämmas till antingen
54 eller 48 % beroende på hur man skall förhålla sig till s k “nollpresterare”. 54
% ska jämföras med 80 % som var utfallet såväl HT14 som HT15.1

3 Studenternas kursvärdering
Endast 3 studenter har besvarat enkäten, vilket inte ger ett meningsfullt underlag.
Endast två fritextkommentarer har givits. Den ena önskar mer om HTML och den

1För HT15 gäller genomströmningen dock vid nuvarande tidpunkt våren 2016 och kan antas
ha varit något lägre vid motsvarande tid förra året. Av olika skäl genomfördes ingen full kursut-
värdering för HT15.



andra uttrycker att denne inte fått svar på frågor som ställts under examinations-
tid, om än det är något oklart om den kommentaren gäller den tidsbegränsade
examinationen eller någon av de två kombinerade övnings- och examinationsupp-
gifterna.

4 Kursansvarigs och övriga lärares kursvärdering
Genomströmningen och resultaten i kursen har sjunkit i jämförelse med de två
föregående kurstillfällena, men går man längre tillbaka i tiden än två år kan man
finna motsvarande nivåer. Kursens form och innehåll, även med avseende på ge-
nomförandet, har inte förändrats nämnvärt över en längre tid, så det är svårt att
förklara en något sämre genomströmning.

Kursansvarig uppfattar en viss tendens till en ökad frekvens av ifrågasättande
av deltagande lärares bedömningar av examinationsuppgifter och hur examina-
tioner ska genomföras, jämfört med tidigare år – detta trots att flera uppgifter
förtydligats mer än tidigare. Inte heller detta förhållande kan förklaras.

5 Rekommendationer
Kursansvarig ser ingen anledning till några genomgripande förändringar av kur-
sens form och innehåll, särskilt som det till nästa kurstillfälle kommer nya lärare
och dessa kan behöva en beprövad struktur.

Kursplanen har redan skrivits om bl a som en följd av att högskolans riktlin-
jer kring inslag av hållbar utveckling i högskolans kurser måste koncentreras till
särskilda diplomerade kurser och en inledande delkurs. Därmed är det inte längre
försvarbart att, som programansvariga från början tänkte, låta temat hållbar ut-
veckling vara ett genomgående drag i utbildningens alla kurser. Det måste finnas
tillräckligt utrymme för direkt ämnesrelaterat innehåll.


