
Grundkurs i informationsvetenskap, 5 sp 

Lärandemål: 

 att känna till och överskådligt kunna redogöra för informationsvetenskapens grundbegrepp, 

definitioner och värderingar 

 att kunna beskriva informationsvetenskapliga områdets utveckling och grundläggande 

teorier 

 att ha kunskap om informationssamhällets utveckling 

 att ha kunskap om bibliotekets roll i informationssamhället 

 att känna till olika informationsresurser, evaluering av information samt informationens 

användning (informationskompetens) 

Målsättningar: 

 att introducera informationsvetenskapens begreppsapparat 

 att ge kännedom om informationens roll i samhället 

 att ge en översikt av ämnets utveckling och forskningsområden 

 

Innehåll: 

 informationen och informationsresurser i samhället 

 bibliotekets roll i samhället 

 modeller och teorier för informationsbehov och informationsanvändning 

 användarperspektivet och informationskompetens 

 

Kunskapsorganisation, 5 sp  

Lärandemål: 

Att ge insikter i dokumentbeskrivningens och innehållsanalysens centrala begrepp och metoder så att 
de kan tillämpas på de vanligaste informationsbärande medierna. 

Målsättningar: 

Efter genomgången kurs förväntas den studerande: 

 Överskådligt känna till och förklara skillnaden mellan katalogisering, klassifikation och 
indexering. 

 Ha en inblick i de viktigaste teorierna och begreppen inom katalogisering, indexering och 
klassifikation samt kort kunna förklara deras innebörd.  

 Använda tillgängliga beskrivningsregler för att självständigt bibliografiskt beskriva såväl 
tryckta som elektroniska dokument. 

 Känna till de vanligaste internationella och nationella klassifikationssystemen, tesaurerna och 
ontologierna, samt deras uppbyggnad.  

 Använda såväl naturligt språk som dokumentationsspråk för att åtminstone grundläggande 
analysera innehållet i olika typer av dokument.  



 Ha grundläggande kännedom om den semantiska webben och dess betydelse. 

Innehåll: 

 Katalogiseringens teori  
 Innehållsanalysens teori 
 Katalogisering, indexering och klassifikation av olika typer av dokument 
 Semantiska webben och metadata 

 

Informationsledning, 5 sp  

Lärandemål 

 att ha kunskaper om begreppsapparaten i informationsledning och informationens och 
kunskapens roll i företagsvärlden  

 att ha kunskaper om informations- och kunskapsprocesser och verktyg  
 att ha kunskaper om grundläggande principer av informationshantering. 

Målsättningar 

Målsättningar och innehåll: Efter genomgången kurs förväntas studeten känna till och överskådligt 
kunna redogöra för ämnets informationsledning grundbegrepp och definitioner samt områdets 
utveckling och grundläggande teorier. Studenten ska ha kännedom om informations- och 
kunskapsprocesser och verktyg i företag och andra organisationer samt kunskap om grundläggande 
principer för informationshantering.  

Innehåll 

 Centrala begrepp inom området informationsledning 
 informationens och kunskapens roll i företagsvärlden  
 informations- och kunskapsprocessmodeller 
 verktyg för hantering av informations- och kunskapsprocesser 
 principer för informationshantering 
 principer för strategisk ledning av informationshantering 

 


