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Kursens examinationsformer 
Kursens examinationsformer utgörs av momenten: 

 Hemtentamen (4,5 hp) U-VG 

 Inlämningsuppgift (3,0 hp) U-G 

På kursen ges något av betygen Underkänt (U), Godkänt (G) eller Väl godkänt (VG). För 

betyget Godkänt på hel kurs krävs betyget Godkänt på samtliga moment. För betyget Väl 

godkänt krävs dessutom betyget Väl godkänt på momentet Hemtentamen. Följande kursmål 

examineras av dessa examinationsmoment: 

Efter genomgången kurs ska studenten kunna: 

 

 Förklara centrala begrepp och redogöra för avancerade tekniker inom information 

retrieval. 

 Redogöra för och kritiskt analysera skillnader mellan klassiska återvinningsmodeller: 

den booleska modellen, den klassiska probabilistiska modellen samt vektormodellen. 

 Redogöra för webbsökmotorers funktionalitet samt principer för rankning av 

hypertextdokument genom länkanalys. 

 Mäta en sökfrågas effektivitet med hjälp av olika mått, bland andra precision och 

recall. 

 Genomföra en mindre komparativ experimentell studie inom information retrieval 

samt självständigt och kritiskt diskutera och bedöma utfallet. 

  



Genomströmning 

Antal registrerade studenter på kursen: 29, varav 2 omregistrerade studenter, 2 tillkommande 

studenter genom byte samt 1 avbrott. Antal studenter med avklarade moment vid rapportens 

sammanställning: 

Moment- och slutbetyg 

 Betyg G Betyg VG 

Hemtentamen 12 8 

Inlämningsuppgift 16 - 

Slutbetyg på kurs 9 6 

 

Antal studenter med slutbetyg vid rapportens sammanställning: 15, vilket betyder en 

genomströmning på 52%. 

 

 

Kursvärderingsenkät 
En kursvärderingsenkät publicerades vid kursens slut. Enkäten bestod av 14 frågor som 

behandlade kursmål, närvaro, undervisningsformer, examinationsformer, kurslitteratur, 

arbetsbelastning, kursens anknytning till profession respektive forskning samt övriga 

synpunkter. 6 studenter har besvarat enkäten, vilket innebär en svarsandel på 21%. 

 

1. Hur upplever du att denna kurs förhåller sig till utbildningens mål? 

 

66 % av de svarande anger ”Ganska relevant” och 33 % svarar ”Mycket relevant”. I en 

kommentar till frågan föreslås att kursens koppling till och relevans för bibliotek borde 

framhävas. 

 

  



2. I vilken utsträckning tycker du att du har uppnått kursens mål? 

 

16 % av de svarande anger ”Ganska liten utsträckning”, 33 % svarar ”Ganska stor 

utsträckning” och 50 % svarar ”Mycket stor utsträckning”. I en kommentar till frågan 

påpekas det att kursens innehåll är på en högre nivå än vad som indikeras i kursens 

förkunskapskrav. I en annan kommentar till frågan ges en liknande bild av kursens 

svårighetsnivå, vilket relateras till kursens inslag av matematik. 

 

3. I vilken utsträckning har undervisningsformerna varit till hjälp för ditt lärande? 

 

33% av de svarande anger ”Ganska liten utsträckning”, 33% svarar ”Ganska stor 

utsträckning” och 33% svarar ”Mycket stor utsträckning”. I flera kommentarer till frågan 

önskas fler inspelade föreläsningar som komplement. Det påpekas även att de föreläsningar 

som är publicerade, tillsammans med det instuderingsmaterial som har publicerats i 

kursaktiviteten, har varit till hjälp för inlärningen. Även den workshop som erbjöds en bit in i 

kursen har varit uppskattad. 

  



4. Om du inte tycker att undervisningsformerna varit till hjälp för ditt lärande, varför 

inte? 

En av de svarande anger att det har varit för få föreläsningar och att de föreläsningar som har 

erbjudits förutsätter vissa förkunskaper inom matematik. Det efterlyses även en möjlighet att 

diskutera kursinnehållet i diskussionsforum. Flera av föreläsningarna som gavs vid träffen på 

Högskolan i Borås upplevs som mindre relevanta och på för en hög nivå. Träffen i Borås 

upplevdes överlag som ostrukturerad, inte minst på grund av att två programs kurser skulle 

delvis koordineras. Man hade även önskat att undervisningen företrädesvis var på svenska för 

att göra innehållet mer tillgängligt. 

 

5. I vilken utsträckning har kurslitteraturen varit till hjälp för ditt lärande? 

 

16 % av de svarande anger ”Ganska liten utsträckning”, 50 % svarar ”Ganska stor 

utsträckning” och 33 % svarar ”Mycket stor utsträckning”. I kommentarerna till frågan 

varierar omdömena om kursboken. En av de svarande anger att boken är gammal och borde 

(om ingen motsvarande nyare bok finns) ersättas med artiklar, i ett svar anges att boken är 

väldigt bra och lättförståelig, och en av de svarande lyfter fram att det är praktiskt med endast 

en kursbok. I flera av svaren påpekas det att boken är tämligen svår och att de matematiska 

inslagen tenderar att vara framträdande här och var. Det kommenteras dock även att 

instuderingsfrågorna har bidragit till att göra innehållet enklare att förstå. 

 

6. Om du inte tycker att kurslitteraturen varit till hjälp för ditt lärande, varför inte? 

Svaren på denna fråga upprepar i stort de kommentarer som gavs på föregående fråga. Boken 

upplevs som svår och en av de svarande nämner att boken är gammal. En av de svarande 

nämner även att man inte har hunnit använda de kompletterande instuderingsfrågorna och att 

det överlag har tagit lång tid att läsa de angivna delarna av kursboken. 

  



7. Ungefär hur många timmar per vecka har du i genomsnitt lagt ner på arbete med 

kursen? 

 

33 % av de svarande anger ”Mellan 11 och 20 timmar/vecka”, 16 % svarar ”Mellan 21 och 

31 timmar/vecka” och 50 % svarar ”Mer än 30 timmar/vecka”. I en kommentar till frågan 

anges att kurslitteraturen har tagit lång tid att läsa in, medan den tillämpade uppgiften har gått 

relativt snabbt att genomföra. 

 

8. Om du har lagt ner färre än 11 timmar, varför? 

Denna fråga har inte erhållit några svar. 

 

9. I vilken utsträckning har arbetsbelastningen varit jämnt fördelad över de åtta veckor 

som kursen pågick? 

 

50 % av de svarande anger ”Ganska liten utsträckning”, 33 % svarar ”Ganska stor 

utsträckning” och 16 % svarar ”Mycket stor utsträckning”. Flera av de svarande påpekar att 

arbetsbelastningen blir extra stor mot slutet av kursen. I samband med detta kommenterar en 

av de svarande att deadlines för de två uppgifterna inte borde ligga så tätt för att sprida ut 

arbetsbelastningen. Även här lyfts fram att instuderingsfrågorna har varit till hjälp. Det 

påpekas även att det har varit svårt att balansera arbetet med den parallella kursen. 



10. I vilken utsträckning tycker du att examinationen har stämt överens med kursens 

mål? 

 

50 % av de svarande anger ”Ganska stor utsträckning” och 50 % svarar ”Mycket stor 

utsträckning”. Flera av de svarande uttrycker uppskattning för den praktiska/tillämpade 

inlämningsuppgiften då man tycker att det bidrar mer till lärandet att använda kunskaperna på 

ett praktiskt sätt och att man kan anpassa inlämningsuppgiften med avseende på innehållet i 

den dokumentkollektion som byggs upp inom ramen för momentet. Hemtentan upplevs 

däremot av flera svarande som omfattande och för avancerad i förhållande till det innehåll 

som har förmedlats på föreläsningarna. 

 

11. Om du upplever att den inte har stämt överens med målen, varför? 

En av de svarande ifrågasätter tentamen som examinationsform på kursen och anger att det 

borde vara möjligt att komplettera vissa frågor istället för att behöva skriva en ny tentamen. 

 

12. I vilken utsträckning upplever du att kursen har knutit an till de professionella fält 

utbildningen förbereder för? 

 

16 % av de svarande anger ”Mycket liten utsträckning”, 50 % svarar ”Ganska liten 

utsträckning” och 33 % svarar ”Mycket stor utsträckning”. I flera kommentar påpekas att det 



är svårt att se en direkt koppling mellan kursens innehåll och bibliotekarierollen. Det hävdas 

även att ämnet har karaktär av datavetenskap, snarare än biblioteks- och 

informationsvetenskap. I en kommentar sägs dock att kursen är relevant i förhållande till 

utbildningens inslag av informationsvetenskap. 

 

13. I vilken utsträckning upplever du att kursen har knutit an till forskning inom 

kursens ämnesområden? 

 

16 % av de svarande anger ”Mycket liten utsträckning” och 84 % svarar ”Ganska liten 

utsträckning”. I en kommentar till frågan påpekas att ingen forskning inom ämnet har 

presenterats under kursen. 

 

14. Har du fler synpunkter om hur vi kan vidareutveckla kursen? 

Flera av de svarande kommenterar att träffen på Högskolan i Borås under kursens inledande 

skede inte fungerade bra. Man upplevde informationen under dessa dagar som förvirrande, 

samordningen med den parallella (internationella) programkursen oklar, och det påpekas 

även att en hel del av det som togs upp under föreläsningarna var en upprepning av sådant 

som hade berörts tidigare på programmet. Det hade varit önskvärt med föreläsningar som var 

mer adekvata för den specifika kursen. Flera av de svarande framför även ett önskemål om att 

föreläsningarna ges på svenska. Beträffande kursens examinationsformer föreslås i ett av 

svaren att deadlines för inlämningsuppgifterna bör spridas ut för att minska 

arbetsbelastningen under slutet av kursen. 

 

  



Kursansvarigs kommentarer 

En av de synpunkter på kursen som är särskilt framträdande är att man hade önskat en mer 

grundläggande och mer relevant introduktion till ämnet än vad som gavs under det 

gemensamma undervisningstillfället (på Högskolan i Borås) i början av kursperioden. Det var 

olyckligtvis så att samordningen mellan den internationella kursen (Informationsåtervinning 

för digitala bibliotek 1) och denna kurs inte fungerade särskilt väl vid det gemensamma 

tillfället och en del information som presenterades under de föreläsningar som ägde rum vid 

det tillfället var en repetition av sådant som hade berörts tidigare på det svenska 

masterprogrammet. Detta kommer att styras upp inför kommande kursomgång, bland annat 

genom en samordning som redan har genomförts av kursplanerna för nämnda kurser. I flera 

kommentarer efterlyses emellertid föreläsningar på svenska, vilket troligen inte kan 

tillgodoses för det gemensamma undervisningstillfället. Däremot bör utbudet av inspelade 

föreläsningar (på svenska) uppdateras och möjligen utökas. 

En synpunkt som togs med i förra kursomgångens kursrapport var ett önskemål om fler 

interaktiva undervisningstillfällen, exempelvis workshops, under kursens gång. Detta 

infördes i den här kursomgången (HT17), och har varit uppskattat. Ett sätt att ytterligare 

stärka ett sådant moment skulle kunna vara att skapa ett övningsmaterial som studenterna kan 

arbeta med under en period och sedan diskutera lösningarna med lärare. Även detta förslag 

berördes i den tidigare kursrapporten. Några brister som har lyfts fram med avseende på 

denna kursomgång är att diskussionsforum inte har använts och att man inte upplever att man 

under kursen har bekantat sig med forskning inom området. Båda dessa synpunkter skulle 

kunna tillgodoses genom att studenterna får läsa någon eller några valda forskningsartiklar 

och sedan gemensamt diskutera innehållet i dessa, antingen i diskussionsforum eller en 

interaktiv workshop. Detaljer som skulle vara av särskild vikt att ta upp är aktuella 

forskningsproblem, hur experimentella studier inom information retrieval är strukturerade 

och hur centrala begrepp hanteras inom forskningen. 

I några kommentarer sägs det att kursboken är gammal. Detta är dock en diskutabel synpunkt 

eftersom den aktuella upplagan är publicerad 2011 och ingen aspekt på den teori som tas upp 

på kursen (exempelvis klassiska modeller för information retrieval, bearbetning av text och 

evaluering) kan anses vara föråldrad. Det har givetvis tillkommit forskningsresultat efter 

bokens publicering, men det ska även beaktas att områdets teoretiska komplexitet har tilltagit, 

och det skulle inte vara praktiskt möjligt att examinera forskningsfronten på denna kurs 

eftersom det i sin tur skulle innebära mycket höga förkunskapskrav. Vi bevakar kontinuerligt 

produktionen av lämplig undervisningslitteratur inom detta område och det är vår bedömning 

att Modern information retrieval tills vidare inte kan ersättas av annan litteratur, med 

bibehållen innehållslig bredd och aktualitet. 

Undervisningsformerna verkar fungera bra och kommer bibehållas, men synpunkterna om att 

bättre separera inlämningstiderna för att jämna ut arbetsbelastningen på kursen kommer 

beaktas inför kommande kursomgång så att inlämningen på det tillämpade momentet 

tidigareläggs. 


