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Innehåll
Kursen vänder sig till yrkesverksamma bibliotekarier som vill utveckla eller fördjupa sina kunskaper inom utredningsarbete
och utvecklingsarbete utifrån ett vetenskapligt förhållningsätt. Några bärande idéer som ligger till grund för kursen och dess
utformning är att utvecklingsarbetet tar sin utgångspunkt i verksamhetens förutsättningar och praktik, att den egna
arbetsplatsen utgör potential för utveckling och professionellt lärande, samt att utvecklingsarbetet grundas i aktivt samarbete
med ledning samt andra i verksamheten involverade parter. Kursen betonar samspel mellan teori och praktik där såväl
kunskaper vunna ur den egna praktiken som teoretiska kunskaper integreras och berikar processen. Kursen lägger vikt vid
kontinuerligt erfarenhetsutbyte och tar upp hur vetenskapliga metoder, teorier samt tidigare forskning kan användas som stöd i
genomförandet av ett utvecklingsarbete.
Kursen tar upp följande teman:
 Lärande organisationer, kontinuerlig och systematisk verksamhetsutveckling
 Forskande, reflekterande praktiker
 Utredningsarbete och utvecklingsarbete
 Verksamhetsutvecklande metoder
 Teori och metod som stöd vid utvecklingsarbete
Deltagarna arbetar under kursen i nära samspel med sin biblioteksorganisation med att planera, genomföra och utvärdera ett
utvecklingsarbete. Deltagarna får stöd i att inta ett vetenskapligt förhållningssätt genom föreläsningar och handledning i teori,
metod och forskningsetik. Arbetet redovisas skriftligt och muntligt.
Mål
Efter avklarad kurs ska studenten kunna, med avseende på,
Kunskap och förståelse
1.1 Redogöra för teorier om organisationsutveckling och lärande i organisationer
1.2 Diskutera vilka verksamhetsutvecklande metoder som passar i en specifik bibliotekskontext
1.3 Redogöra för aktuell biblioteks- och informationsvetenskaplig forskning av relevans för utvecklingsarbeten inom en
biblioteksorganisation
Färdighet och förmåga
2.1 Självständigt identifiera och avgränsa utvecklingsarbeten på bibliotek
2.2 Söka, samla och värdera biblioteks- och informationsvetenskaplig forskning av relevans för utvecklingsarbeten på bibliotek
2.3 Förankra, initiera och genomföra utvecklingsarbeten på bibliotek
2.4 Välja och använda relevanta metoder för att genomföra utvecklingsarbeten på bibliotek samt analysera resultatet av

genomförda projekt
2.5 Muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera de problem och lösningar som framkommer i utvecklingsarbeten på
bibliotek i dialog med olika grupper inom samt utanför akademin
Värderingsförmåga och förhållningssätt
3.1 Värdera vad som utgör ett vetenskapligt förhållningssätt i professionellt lärande
3.2 Reflektera kring hur man kan utveckla den egna kompetensen inom sitt yrkesliv som bibliotekarie
3.3 Värdera den samhälleliga relevansen av utvecklingsarbeten på bibliotek
Undervisningsformer
Undervisningen i kursen består av
 föreläsningar
 seminarier
 handledning
 projektarbete
Undervisningen bedrivs på svenska, men undervisning på engelska kan förekomma.
Examinationsformer
Kursen examineras genom följande examinationsmoment:
Seminarium: Inledande diskussion
Lärandemål: 2.1, 2.6, 3.1
Högskolepoäng: 1
Betygskala: UG
Seminarium: Halvtidsdiskussion av utvecklingsarbeten
Lärandemål: 1.2, 2.6, 3.2
Högskolepoäng: 1,5
Betygskala: UG
Skriftlig inlämningsuppgift: Utvecklingsarbete
Lärandemål: 1.1, 1.3, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 3.2, 3.3
Högskolepoäng: 5,0
Betygskala: UG
För betyget Godkänd på hel kurs krävs minst godkänt betyg på samtliga moment.
Seminarier kan inte 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.
Om studenten har ett beslut/rekommendation om särskilt pedagogiskt stöd från Högskolan i Borås på grund av
funktionsnedsättning, har examinator rätt att anpassa examinationen. Examinator har att utifrån kursplanens mål avgöra om
examinationen kan anpassas i enlighet med beslutet/rekommendationen.
Studentens rättigheter och skyldigheter vid examination är enligt riktlinjer och regelverk vid Högskolan i Borås.
Kurslitteratur och övriga läromedel
Kurslitteraturen är i huvudsak på svenska och engelska men kurslitteratur på norska och danska kan förekomma.
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Studentinflytande och utvärdering
Kursen utvärderas i enlighet med gällande riktlinjer för kursvärderingar vid Högskolan i Borås, där studenternas synpunkter
ska inhämtas. Kursutvärderingsrapporten publiceras och återkopplas till deltagande och blivande studenter i enlighet med ovan
nämnda riktlinjer, och ligger till grund för framtida utveckling av kurser och utbildningsprogram. Kursansvarig lärare ansvarar
för att utvärdering enligt ovan genomförs.
Övrigt
Kursen ges som en fristående kurs.

