
 
 

 

<Kunskapsorganisation 2> 7,5 högskolepoäng 
Provmoment:  Metadata och lingvistiska perspektiv (2,5 hp) 
Ladokkod: 31BKV2  
Tentamen ges för:      NGBIB15h 
  
TentamensKod:  

 
 
Tentamensdatum: 2017-01-27 
Tid:  Kl.9 - 11 
  
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: Under omtentaveckan i augusti 2017 
 
  
Rättningstiden är i normalfall 15 arbetsdagar, till detta tillkommer upp till 5 arbetsdagar för administration, 
annars är det detta datum som gäller: 
  
Viktigt! Glöm inte att skriva Tentamenskod på alla blad du lämnar in. 
  
Lycka till!  
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Ansvarig lärare: 
Yoshiko Nordeborg 

 

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

 
2. Det finns flera semantiska relationer som är vanliga i tesaurer. Ange två relationer som 

betecknas med beskrivningen bredare-överordnad/snävare-underordnad. Beskriv 
skillnaden mellan de två, helst gärna med exempel. (3 p)  
 

3. Definiera i korthet monotetiska kategorier, och polytetiska kategorier, samt 
enumerativa/extentionella kategorier. (3 p) 

 

4. Definiera i korthet homonymi och synonymi. Använd uttrycken begrepp och ord för 
varje definition för att skillnaden mellan dem blir tydlig. (2 p) Beskriv problem som 
homonymi och synonymi orsakar vid informationssökning utan en tesaurus (1 p) och 
beskriv hur en tesaurus hanterar homonymer respektive synonymer för att undvika 
problemet (1 + 1 p)  

 
5. Hedlund et al påpekar att sammansatta ord på svenska kan brytas itu i samband med 

automatisk indexering för att förbättra prestandan hos ett flerspråkligt system. Hur 
beskriver de i argumentet för itubrytning förhållandet mellan hus, tak och hustak av det 
sammansatta ordet hustak? (2 p) 

 
6. Buckland tar upp i sin artikel ”Obsolescence in subject description” flera orsaker som gör 

ämnesbeskrivning (subject description) allmänt men särskilt i biblioteken ”obsolescent” 
(tidsaspekten är viktig då). Nämn ett fenomen av ”obsolescence” i korthet gärna med 
exempel (från artikeln eller ditt eget, för att i kort text kunna visa att du har förstått vad 
han menar). (1 p) 
 
 
”/” innebär ”eller” här. 
 


