
 
 

 

Kunskapsorganisation 2 7,5 högskolepoäng 
Provmoment: 
Lingvistiska 
perspektiv på 
kontrollerade 
vokabulärer 

 

Ladokkod: C3DKV2  
Tentamen ges för: 
NGBID15v 

 

  
TentamensKod:   

 
 
Tentamensdatum: 
2017-05-29 

 

Tid: kl.10-13  
  
Hjälpmedel: Inget  
 

  
Totalt antal poäng på tentamen: 16 
För att få respektive betyg krävs:  
G: 9 
VG: 13 
 

  
Allmänna anvisningar:  

Skriv läsligt och tydligt, tack. 
 

Nästkommande tentamenstillfälle: 
2017-08-15, kl.14-17. 
  
Rättningstiden är i normalfall 15 arbetsdagar, till detta tillkommer upp till 5 arbetsdagar för administration, 
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annars är det detta datum som gäller: 
  
Viktigt! Glöm inte att skriva Tentamenskod på alla blad du lämnar in. 
  
Lycka till!  
  
  
Ansvarig lärare: 
Yoshiko Nordeborg 

 

Telefonnummer: 
033 435 4287 
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1. Förklara och visa hur ordet ”otydligheten” analyseras morfologiskt, dvs. dela ordet i olika 
morfem och ange varje morfems typ och dess roll. (2 p) 

 
2. Förklara i korthet hur hyponymi och meronymi är lika och olika. (2 p) 

 
3. Förklara i korthet skillnader mellan ämnesordsindexering och automatiserad indexering 

med avseende på val av termer för indexering. Du ska nämna urvalskriterier (hur/varför 
vissa termer väjs ut, men inte andra) och urval (varifrån termer väljs). (4 p) 

 
4. (a)Definiera i korthet homonymi och synonymi. Använd uttrycken koncept och ord för 

varje definition för att skillnaden mellan dem blir tydlig. (2 p)  
 
(b)Förklara problem som homonymi och synonymi orsakar vid informationssökning utan 
en tesaurus (1 p), 
 
(c) och beskriv hur en tesaurus hanterar synonymi för att undvika problemet. (1 p)  
 

5. Hedlund et al påpekar att sammansatta ord kan brytas itu i samband med automatisk 
indexering för att förbättra prestandan hos ett system. T. ex kan gatubelysning brytas ner 
till gata + belysning och människokärlek till människa + kärlek. Det finns dock, påpekar 
de, problem med ett sådant förfarande. Nämn ett. (2 p) 
 

6. (a)Buckland tar upp i sin artikel ”Obsolescence in subject description” flera orsaker som 
gör vokabulärer för ämnesbeskrivning (subject description) allmänt men särskilt i 
biblioteken utdaterade/föråldrade. Nämn ett exempel av fenomenet av utdatering och 
dess troliga orsak. (1 p)  
(b)Glushko tar upp liknande problem men beskriver som ”biased”(tidsaspekten är inte 
huvudsaken). Beskriv ett exempel av fenomenet på samma sätt som (a). (1 p) 

 

 
 
 
 
 


