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Innehåll
I kursen ges en orientering i den biblioteks- och informationsvetenskapliga 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 avklarad kurs ska studenten kunna, med avseende på,
Kunskap och förståelse
1.1 Relatera bibliotekariers informationssökning i yrkeslivet till aktuell biblioteks- och informationsvetenskaplig forskning.
Färdighet och förmåga
2.1 Kartlägga och beskriva centrala informationskällor inom ett eget valt kunskapsområde med relevans för yrkespraktiken.
2.2 Använda olika metoder för systematisk bevakning av ett kunskapsområde med relevans för bibliotekariers yrkespraktik.
Värdering och förhållningssätt
3.1 Använda biblioteks- och informationsvetenskaplig forskning för reflektion och förslag på tillämpning av densamma, inom
ramarna för bibliotekariers yrkespraktik.
Undervisningsformer
Undervisningen i kursen består av:




föreläsningar
seminarier
övningar

Undervisningen bedrivs på svenska, men undervisning på engelska kan förekomma.

Examinationsformer
Kursen examineras genom följande examinationsmoment:
- Seminarium: Litteraturseminarium
Lärandemål: 1.1 och 3.1
Högskolepoäng: 2,0
Betygsskala: UG
- Skriftlig inlämningsuppgift: Rapport
Lärandemål: 1.1, 2.1, 2.2 och 3.1
Högskolepoäng: 5,5
Betygskala: UVG
För betyget Godkänd på hel kurs krävs minst godkänt betyg på samtliga moment. För betyget Väl Godkänd krävs dessutom
Väl Godkänt på Skriftlig inlämningsuppgift: Rapport.
Examinator kan besluta att seminarier kan ersättas med annan i kursplanen angiven examinationsform om studenten
underkänts på seminarium eller inte varit närvarande vid seminarium under kursens gång.
Examinator kan besluta att en student ges möjlighet till komplettering av examensarbete innan betyg beslutas. En sådan
komplettering ska vara examinator tillhanda senast en vecka (5 arbetsdagar, vid helfartsstudier) efter att studenten givits
besked om att en komplettering krävs. Därefter ska examinator fatta beslut om betyg. Det kompletterade arbetet ska göras
tillgängligt för examinatorn på den plats och på det vis som examinator bestämmer. I det fall kompletterat arbete inte lämnas in
inom anvisad tid har examinator att fatta beslut om betyg på det examinationsunderlag som låg till grund för beslutet om
komplettering.

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.
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/eller 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 ingår i kandidatprogrammet Bibliotekarie.

