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användare 1 (31BIA1), Bibliotekens redskap och arbetsmetoder 1 (31BRA1), (eller motsvarande).
Betygsskala: Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd

Innehåll
I kursen ges en orientering i forskningen om yrkesverksammas informationspraktiker, med särskilt fokus på gruppen
bibliotekarier. Denna orientering följs av professionsanknutna uppgifter och övningar i informationssökning och kartläggning
av olika kunskapsområden. Studenten väljer själv ett område för fördjupning utifrån kriteriet att området befinns relevant för
en tänkt framtida yrkespraktik. Tre skilda men tänkbara exempel är ”pedagogiskt utvecklingsarbete vid högskolebibliotek”,
”fjärrlåneverksamhet” och ”forskning kring folkbibliotekens institutionella identitet”. I anslutning till dessa övningar
reflekteras även kring biblioteks- och informationsvetares särskilda förutsättningar för att söka och använda information i en
professionell kontext, både för biblioteksanvändares behov och för egen yrkesrelaterad kunskapsfördjupning.
Mål
Efter genomgången kurs skall studenten:
med avseende på kunskap och förståelse
 kunna relatera bibliotekariers informationssökning i yrkeslivet till aktuell forskning
med avseende på färdigheter och förmågor
 kunna kartlägga och beskriva de viktigaste informationskällorna inom ett eget valt kunskapsområde med relevans för
yrkespraktiken
 kunna använda olika metoder för systematisk bevakning av ett kunskapsområde med relevans för bibliotekariers
yrkespraktik
med avseende på värdering och förhållningssätt
 kunna värdera biblioteks- och informationsvetenskaplig forskning och föreslå möjliga tillämpningar av denna, inom
ramarna för bibliotekariers yrkespraktik
Undervisningsformer
Undervisningen bedrivs i form av seminarier, föreläsningar och övningar.
Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
Examinationsformer
Kursen examineras genom inlämningsuppgifter, seminarier och rapporter.

Seminarier kan ersättas med annan i kursplanen angiven examinationsform om studenten underkänts på seminarium eller inte
varit närvarande vid seminarium under kursens gång.
Då kursplanen ändras kommer student som önskar slutföra rester från ett kurstillfälle att examineras utifrån kursens nya
innehåll och upplägg. Då kursen har upphört kan student som önskar slutföra rester följa hela eller delar av annan likvärdig
kurs. (Detta är i enlighet med prefektbeslut, Dnr 516-13, av den 11 juni 2013.)
Studentens rättigheter och skyldigheter vid examination är enligt riktlinjer och regelverk vid Högskolan i Borås.
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Totalt 300 s.
Tillkommer egensökt litteratur, ca 200 s.
Studentinflytande och utvärdering
Studenternas synpunkter på kursen ska systematiskt och regelbundet inhämtas i muntlig och/eller skriftlig form. Studenterna
ska delges resultatet av utvärderingen. Resultaten av utvärderingarna 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.

