
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Välkommen till kursen Informationsåtkomst! 
 
Du som läser denna text har valt att läsa kursen Informationsåtkomst. Årligen produceras allt mer 
information inom såväl forskning, handel, sociala medier, nyhetsrapportering osv. Den största delen 
av denna information är inte organiserad enligt de principer som exempelvis tillämpas på bibliotek. 
Detta innebär att det mesta av den digitala information som finns tillgänglig, exempelvis på 
webben, inte utan vidare kan återvinnas genom enkla sökfrågor – den språkliga variationen är helt 
enkelt för stor. Moderna system för informationssökning behöver alltså kunna hantera det faktum 
att information kan uttryckas på många likvärdiga sätt, men också att det råder skillnader användare 
emellan ifråga om vilka dokument man finner intressanta och relevanta för ett givet 
informationsbehov. 
 
Denna kurs handlar om hur man på olika sätt kan gå tillväga för att skapa system för 
informationssökning, såväl generella sökmotorer som exempelvis Google som specialiserade 
söktjänster inom exempelvis en organisation. Kursen behandlar även olika teorier samt specifika 
tillvägagångssätt för informationssökning. 
 
Informationsåtkomst tillämpas på alla slags kommunikationsformer; text, bild (inklusive film) och 
ljud. På denna kurs kommer vi av praktiska skäl enbart fokusera på informationsåtkomst i 
textkollektioner. 
 
Kursen utgörs såväl av en grundlig teoretisk genomgång av forskningen inom området som ett 
praktiskt (tillämpat) moment där du får tillfälle att använda verktyg för textanalys i avsikt att 
studera hur man kan extrahera information om vilka ord i texterna som är mest relevanta för att 
uttrycka vad ett dokument eller en hel dokumentkategori handlar om. För detta ändamål kommer du 
konstruera en mindre kollektion av texter inom ett egenhändigt valt område. De analysredskap du 
kommer använda finns tillgängliga såväl som lokalt installerbara programvaror som 
webbapplikationer, vilket medför att det inte skall spela någon roll vilket slags operativsystem som 
används på den dator där du utför analysen. 
 
Som kurslitteratur använder vi boken Modern information retrieval: the concepts and technology 
behind search skriven av (bland andra) datavetarna Ricardo Baeza-Yates och Berthier Ribeiro-
Neto. Boken ger en bred introduktion till ämnesområdet information retrieval (informationsåtkomst 
på svenska), inklusive gränssnittsdesign, automatisk klassifikation, klusteranalys samt digitala 
bibliotek. 
 
Kursboken kan, med all rätt, uppfattas som tämligen teknisk och (inte minst) matematisk. Som 
komplement till kursboken har därför ett omfattande instuderingsmaterial konstruerats, i avsikt att 
förklara innehållet och göra texten mer tillgänglig. Du behöver inte vara orolig för att du behöver 



särskilda förkunskaper inom exempelvis matematik. Däremot kommer du efter avslutad kurs 
förhoppningsvis göra upptäckten att du faktiskt förmår läsa och förstå texter med inslag av formell 
notation! 
 
Undervisning och examination på kursen sker till största delen genom lärplattformen PING PONG. 
Där kommer du åt all kursinformation, instuderingsmaterial och föreläsningsmaterial. Den 6 
november kommer vi även ha ett undervisningstillfälle på Högskolan i Borås, då bland annat de 
ovan nämnda analysverktygen introduceras. 
 
Avslutningsvis vill vi än en gång välkomna dig till kursen. Vi ser fram emot att träffa dig på plats i 
Borås i november och även virtuellt i PING PONG! 
 
Johan Eklund, kursansvarig 
johan.eklund@hb.se 
 
 
 

Registreringen på webben öppnar den 18 augusti 2014 så först då kan du 
registrera dig enligt anvisningar i det mail du skall ha fått. Notera ditt 
användarnamn och lösenord som skapas vid registreringen! 
 
Observera att du måste registrera dig för att få behålla din plats. När du 
registrerat dig så får du tillgång till lärplattformen PING PONG – du loggar in med 
ditt användarnamn (S14xxxx).  
 
Notera att vi inte skickar någon utbildnings- eller kursinformation via posten. All 
information finns på webben/PING PONG.  
 
När du loggat in så kommer du att ha tillgång till din aktivitet/kurs och där hittar du 
all information du kan behöva inför kursstart. Du behöver därför logga in snarast i 
PING PONG så att du inte missar någon viktig information. 
 
Problem med registreringen? Skicka e-post till registrera@hb.se 
Allmänna studentfrågor? Skicka e-post till studentcentrum@hb.se 
Adress till PING PONG? https://pingpong.hb.se 
 
Vi har många sökande, därför ber vi dig att kontakta oss via mail om du inte tänker 
ta din plats i anspråk. Skicka det då till bhs@hb.se (ange namn, personnummer och 
vilket program/vilken kurs det gäller). 


