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Innehåll
I kursen får studenten möjlighet att stifta bekantskap med och undersöka en vald verksamhet inom det professionella
biblioteks- och informationsområdet. I undervisningen behandlas vad som avses med ”forskningsbara problem” samt hur
forskningsproblem förhåller sig till yrkeslivets problem och utmaningar.
Identifiering, avgränsning och användning av empiriskt material i kvantitativa undersökningar.
Adekvat presentation, värdering och diskussion av empiriska resultat genom exempelvis tabeller och diagram, samt skriftlig
värdering och diskussion av resultaten.
Användning av tidigare forskning.
Produktion och granskning av akademisk text.
Mål
Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
Identifiera och analysera empiriska problem med anknytning till professionella biblioteks- och informationsverksamheter
Tillämpa grundläggande kunskaper i kvantitativa forskningsmetoder
Relatera en egen undersökning till tidigare forskning
Skriva ett paper i enlighet med gängse akademiska normer, samt försvara detta muntligen vid ett seminarium
Granska, värdera och muntligen opponera på ett paper vid ett seminarium
Undervisningsformer
Undervisningen bedrivs i form av inlämningsuppgifter, seminarier, föreläsningar och handledning.
Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Examinationsformer
Kursen examineras genom inlämningsuppgifter, seminarier, paper och slutseminarier.
Studenten har rätt till minst fem (5) examinationstillfällen, varav minst tre (3) inom loppet av det första året.
Studentens rättigheter och skyldigheter vid examination är enligt riktlinjer och regelverk vid Högskolan i Borås.
Kurslitteratur och övriga läromedel
Bryman, Alan (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. (2. [rev.] uppl.) Malmö: Liber. Kap 3, 4, 6-14 (ca 250 s.)
Schött, Kristina (2007). Studentens skrivhandbok. (2. [rev.] uppl.) Stockholm: Liber. (176 s.)
Tillkommer egensökt litteratur om ca. 100 s.
Tillkommer kursspecifikt undervisningsmaterial om ca. 20 s. [Tillgängligt elektroniskt]
Studentinflytande och utvärdering
Studenternas synpunkter på kursen ska systematiskt och regelbundet inhämtas i muntlig och/eller skriftlig form. Studenterna
ska delges resultatet av utvärderingen. Resultatet av utvärderingen 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 kandidatprogrammet Bibliotekarie.

