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1 Inledning
Kursen kan sägas vara en fördjupningskurs på temat klassifikation och informa-
tionsutvinning’ och involverar fr a metodkunskap från machine learning och data
mining. Kursen erbjuds studenter som antagits till masterprogrammet i biblioteks-
och informationsvetenskap med en kandidatexamen inom huvudområdet och som
fristående kurs med samma förkunskapskrav, eller studenter som antagits till pro-
grammet och redan har grundläggande kunskaper om kunskapsorganisation som
helhet.

Kursen examineras genom vad som kan betecknas som en ”hemtentamen” och
en tillämpad experimentell uppgift i klassifikation och klustring.

2 Resultat
Kursen har vid tillfället haft 8 registrerade studenter, varav 3 studenter antagits på
kursen som en fristående kurs. En av de senare har varken hört av sig, deltagit i
undervisning i Borås eller lämnat in någon uppgift, och bör därför inte betraktas
som delaktig i kursen. Samma sak gäller en av studenterna på masterprogrammet.
En av studenterna som deltog i undervisningen i Borås (som deltagare i den fri-
stående kursen) fick på grund av tidsbrist avbryta sina studier. Kursen har därmed
haft 5 deltagare, varav 4 var närvarande vid undervisningen i Borås.

Av kursens 5 deltagare är, vid dags dato, 3 studenter helt godkända (varav 2
med betyget VG).
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3 Studenternas kursvärdering
Anmärkningsvärt nog har 3 av de 5 aktiva studenterna besvarat kursvärderings-
enkäten (vilket är ett minimum för att vi skall kunna ta del av innehållet i dem).
Det får anses mycket positivt att maximalt gott omdöme getts till undervisnings-
formernas och kurslitteraturens förmåga att stödja studierna. I övriga avseenden
är omdömena goda eller mycket goda.

På den direkta frågan om huruvida det kunde ha varit värdefullt med ett upp-
följande seminarium kring det tillämpade momentet så verkar man instämma.

4 Kursansvarigas kursvärdering
Även kursansvariga menar att kursen fungerat väl i relation till de studenter som
var närvarande i Borås vid den schemalagda undervisning som gavs.

5 Rekommendationer
Kursen ges oftast endast för ett fåtal studenter och fungerar väl för de studenter
som närvarar vid undervisningen i Borås. Mot den bakgrunden finns knappast
några motiv till förändringar. Vid de två tillfällen som erbjudits har endast en
student klarat kursen utan att närvara i Borås, vilket antyder att vi tydligare bör
understryka vikten av att närvara vid undervisningen, mot bakgrund av att det inte
formellt är möjligt att uppställa ett obligatorium för närvaro.

Om det är ”logistiskt” möjligt att arrangera ett slutseminarium för den praktis-
ka uppgiften, i samband med utbildningsprogrammets andra träff i Borås, så bör
det i alla fall övervägas.

Så som fristående kurs lockar kursen inga mängder av studenter och det kan
invändas att den därmed inte bör erbjudas som fristående kurs i framtiden. Emel-
lertid, ur inblandade lärares perspektiv, utgör det knappast något betydande mer-
arbete då antalet studenter som antas till masterprogrammet med erforderliga för-
kunskaper även i fortsättningen kan förväntas vara få, blir det snarare en strategisk
fråga.

Då även institutionen HIT vid HB erbjuder motsvarande kursinnehåll i sin
masterutbildning i informatik, och HBs omorganisation resulterar i att BHS och
HITs informatikutbildningar hamnar under samma ”akademi” kan möjligheterna
till samrekrytering av studenter undersökas.


