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Innehåll
Kursen syftar till att illustrera inriktningar inom IR-forskningen som är av vikt för digitala bibliotek, nämligen:
 Allmän klassifikationsteori.
 Övervakad maskininlärning.
 Oövervakad maskininlärning.
 Val av särdrag.
 Utvärdering av klassifikation.
 Informationsvisualisering för IR.
Mål
Efter avslutad kurs ska studenten:
med avseende på kunskap och förståelse
 Kunna analysera sambandet mellan informationsutvinning och IR i termer av innehållsrepresentation och
innehållskategorisering.
 Kunna resonera kring val av särdrag för informationsutvinning.
med avseende på färdigheter och förmågor
 Visa en djupare förståelse och praktisk kompetens inom informationsutvinning och informationsvisualisering.
 Förklara de grundläggande principerna bakom användningen av IR i ett digitalt bibliotek.
med avseende på värdering och förhållningssätt
 Utvärdera informationsutvinning med hjälp av vanliga utvärderingsmått.
Undervisningsformer
Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, praktiska genomgångar, övningar, projektarbeten, självstudier och
grupparbeten.
Undervisningen bedrivs på engelska.
Examinationsformer
Kursen examineras genom tentamina och rapporter.

Då kursplanen ändras kommer student som önskar slutföra rester från ett kurstillfälle att examineras utifrån kursens nya
innehåll och upplägg. Då kursen har upphört kan student som önskar slutföra rester följa hela eller delar av annan likvärdig
kurs. (Detta är i enlighet med prefektbeslut, Dnr 516-13, av den 11 juni 2013.)
Studentens rättigheter och skyldigheter vid examination är enligt riktlinjer och regelverk vid Högskolan i Borås.
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Studentinflytande och utvärdering
Studenternas synpunkter på kursen ska systematiskt och regelbundet inhämtas i muntlig och/eller skriftlig form. Studenterna
ska delges resultatet av utvärderingen. Resultaten av utvärderingarna ska ligga till grund för kursens vidare utveckling. Se
vidare Policy för kursutvärdering, Högskolan i Borås 2005-06-07, dnr 56-02-10.
Övrigt
Kursen ingår i Master’s programme Library and Information Science: Digital Library and Information Services.

