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Innehåll
Kursen ger en introduktion till Information resource management (IRM) i organisationer och den samhälleliga
informationsstrukturen. Kursen behandlar informationsmiljö och informationsbehov i olika typer av organisationer. Olika
verksamheters/gruppers informationsbehov belyses och diskuteras. Kursen tar upp centrala begrepp inom området och belyser
informationens roll i olika professionella och organisatoriska sammanhang, t.ex. inom offentlig förvaltning, näringsliv och
forskning.
Mål
Efter genomgången kurs ska studenten kunna:





redogöra för och på generell nivå diskutera centrala begrepp rörande information, informationsmiljö,
informationsanvändning och informationskultur i organisationssammanhang
beskriva olika informationsstrategier i organisationer och informationsstrukturer i samhället
analysera organisationers informationsbehov
söka, värdera, tillägna sig och presentera aktuell forskning om användning, försörjning och förmedling av information
i organisationer

Undervisningsformer
Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar och seminarier.
Undervisningen bedrivs på engelska.
Examinationsformer
Kursen examineras genom seminarier, projektarbeten och inlämningsuppgifter.
Seminarer kan ersättas med annan i kursplanen angiven examinationsform om studenten underkänts på seminariet eller inte
varit närvarande vid seminarium under kursens gång.
Studentens rättigheter och skyldigheter vid examination är enligt riktlinjer och regelverk vid Högskolan i Borås.
Kurslitteratur och övriga läromedel
Carr, D.(2003) Information professions. Ingår i: International encyclopedia of Information and Library science. Red.: John
Feather and Paul Sturges. London: Routledge, s. 285-293 [Tillgänglig elektroniskt]

Case, D. O. (red.) (2012). Looking for information: a survey of research on information seeking, needs, and behavior. 3.,
[expanded] ed. Bingley: Emerald. Kap. 11 (s. 285-323)
Choo Ch. W. (2008). Information culture and information use: an exploratory study of three organizations. JASIST, 59(5), s.
792-804.
Orna, E. (2004). Information strategy in practice. Aldershot, Hants, England: Gower.163 s.
Wilson, T. (2003). Information management. Ingår i: International encyclopedia of Information and Library science. Red.:
John Feather and Paul Sturges. London: Routledge, s. 263-278 [Tillgänglig elektroniskt]
Ytterligare egensökt litteratur i form av artiklar, ca. 30 sidor tillkommer i anslutning till examinationsuppgifter.
Studentinflytande och utvärdering
Studenternas synpunkter på kursen skall systematiskt och regelbundet inhämtas i muntlig och/eller skriftlig form. Studenterna
skall delges resultatet av utvärderingen. Resultaten av utvärderingen skall ligga till grund för kursens vidare utveckling. Se
Policy för kursutvärdering, Högskolan i Borås 2005-06-07
Övrigt
Kursen ingår i kandidatprogrammet Bibliotekarie.

