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Innehåll
Kursen ger en introduktion till det litterära fältet och dess olika aktörer med fokus på förmedling. I kursen ska studenten
planera, genomföra och redovisa ett förmedlingsarbete. Inför denna praktiska uppgift blir studenten introducerad till
bibliotekens olika former av förmedlingsarbete för olika användargrupper. Studenten introduceras även till olika fenomen på
det litterära fältet som rör förmedling, exempelvis bokprat, läsecirklar, digital förmedling, litteraturpriser och litteraturkritik.
Mål
Efter avklarad kurs ska studenten kunna, med avseende på:
Kunskap och förståelse
1.1 Beskriva det litterära fältet och dess olika aktörer med fokus på förmedling
1.2 Redogöra för olika former av bibliotekens förmedlingsarbete
Färdighet och förmåga
2.1 Planera och genomföra ett förmedlingsarbete
2.2 Skriftligt redovisa och reflektera kring ett förmedlingsarbete
2.3 Muntligt redovisa och reflektera kring ett förmedlingsarbete
2.4 Analysera, med fokus på förmedling, det litterära fältet och dess olika aktörer
Värderingsförmåga och förhållningssätt
3.1 Utifrån forskning och praktisk erfarenhet av förmedling kritiskt analysera och värdera olika fenomen som bokprat,
bokcirkel, digital förmedling osv inom det samtida litterära fältet
Undervisningsformer
Undervisningen i kursen består av:
 föreläsningar
 workshop
 seminarier
Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska, danska och norska kan förekomma.
Examinationsformer
Kursen examineras genom följande examinationsmoment:

- Inlämning: Rapport om litteraturförmedlande aktivitet
Lärandemål: 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.4, 3.1
Högskolepoäng: 5,0
Betygsskala: UVG
- Redovisning: Muntlig redovisning av rapport om litteraturförmedlande aktivitet
Lärandemål: 2.3
Högskolepoäng: 2,5
Betygsskala: UG
För betyget Godkänd på hel kurs krävs minst godkänt betyg på samtliga moment. För betyget Väl godkänd på hel kurs krävs
dessutom Väl godkänd på Inlämning: Rapport om litteraturförmedlande aktivitet.
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 men kurslitteratur på engelska, norska och danska kan förekomma.
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Egensökt litteratur om ca 100 s. tillkommer i samband med att studenten utför sin examinationsuppgift.
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 ingår i kandidatprogrammet Bibliotekarie

