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Fastställande
 
Kursplanen är fastställd av Prodekanen med ansvar för grundutbildning vid de
humanistiska och teologiska fakulteterna 2011-11-08 att gälla från och med 2011-
11-08, vårterminen 2012.

 

Allmänna uppgifter
 
Kursen är obligatorisk för inriktningen Arkivvetenskap i Masterprogram i
arkivvetenskap, biblioteks- och informationsvetenskap respektive museologi (ABM).
Kursen ges också som fristående kurs och kan ingå i en generell examen på såväl
grundnivå som avancerad nivå.  
Undervisningsspråk: Svenska
Undervisning sker företrädesvis på svenska, men undervisning på andra skandinaviska
språk eller engelska kan förekomma. 

 

Kursens mål
 
Efter avslutad kurs ska den studerande 

 

Kunskap och förståelse
kunna redogöra för arkivbildningsprocessen i ett historiskt och i ett samtida
perspektiv 
kunna redogöra för arkivvetenskapens begrepp, teoribildning och framväxt 
kunna redogöra för relationen mellan arkivinformation och kunskapsproduktion
med särskilt beaktande av den analoga och den digitala arkivinformationens
särart som autentisk, processuell och kontextuell kvarleva från arkivbildarens

Humanistiska och teologiska fakulteterna

ABMM30, Arkivvetenskap: Arkiv som institution, funktion
och fenomen, 7,5 högskolepoäng

Archival Studies: The Archive as Institution,  Function and
Phenomenon, 7.5 credits

Avancerad nivå / Second Cycle

Huvudområde Fördjupning

ABM: Kommunikation av information
och kultur i arkiv, bibliotek och museer

A1N, Avancerad nivå, har endast kurs/er
på grundnivå som förkunskapskrav
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verksamhet 
kunna beskriva arkivinstitutionernas och arkivprofessionernas utveckling och
förutsättningar, såväl internationellt och nationellt som inom offentlig och enskild
sektor 
kunna redogöra för och reflektera över interaktionerna mellan arkiv och brukare,
mellan arkivinstitutioner och andra kulturarvsinstitutioner samt mellan
arkivinstitutioner och omvärld 

 

Färdighet och förmåga
kunna klargöra ett arkivs verksamhetsidé utifrån dess uppdrag och tjänster 
kunna identifiera förvaltningens, forskarsamhällets och andra
användarkategoriers rättigheter till och efterfrågan på arkivinformation 
kunna analysera de processuella, juridiska, etiska, informationstekniska,
samhälleliga och ekonomiska förutsättningarna för arkivbildningen 

 

Värderingsförmåga och förhållningssätt
kunna kritiskt värdera arkivinstitutioners verksamhetsidéer och arbetsformer,
relationer till uppdrags- och anslagsgivare samt förhållningssätt till användarna 
kunna göra en fördjupad bedömning av arkivens roll för människors tillgång till
information, kunskap och kultur 
kunna kritiskt reflektera och förhålla sig till genus, etnicitet och mångfald i
relation till den kommande yrkesrollen och till arkiv som institution och funktion i
samhället. 

 

Kursens innehåll
 
I kursen diskuteras ämnets terminologi och teoretiska utgångspunkter.
Arkivbildningen analyseras som en autentisk, processuell och kontextuell kvarleva från
arkivbildarens verksamhet samt arkivet som en spegling av verksamheten.
Arkivinstitutionernas och arkivyrkenas historiska utveckling och förutsättningar
studeras. Arkivinstitutionernas relationer till brukare och omvärld undersöks. 

 

 

Kursens genomförande
 
Undervisningen sker i form av föreläsningar, lärarhandledda gruppövningar,
kamratgranskning och studiebesök. Lärarhandledda gruppövningar,
kamratgranskning och studiebesök är obligatoriska. 

 

Kursens examination
 
Följande examinationsformer förekommer: skriftlig uppgift, kamratgranskning,
lärarhandledda gruppövningar och studiebesök. 
Prov/moment för denna kurs finns i en bilaga i slutet av dokumentet.

 

Betyg
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1.

2.

3.

Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd, Godkänd.

 

Förkunskapskrav
 
För tillträde till kursen krävs 90 högskolepoäng eller motsvarande kunskaper. 

 

Övrigt
 

Kursen ersätter kursen ABMM20. Arkivvetenskap: Arkiv som institution, funktion
och fenomen 
Poängtalen för kursinnehåll som helt eller delvis är gemensamt med en annan
kurs får endast tillgodoräknas en gång i examen. För ytterligare information
hänvisas till aktuellt anmälnings- och informationsmaterial. 
Kursen ges vid Institutionen för kulturvetenskaper, Lund universitet. 
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Prov/moment för kursen ABMM30, Arkivvetenskap: Arkiv som institution,

funktion och fenomen
 

Gäller från H16

 
1104   Gruppuppgift, 1,5 hp
           Betygsskala: Underkänd, Godkänd
1105   Skriftlig uppgift, 4,0 hp
           Betygsskala: Underkänd, Godkänd
1106   Seminarier, 2,0 hp
           Betygsskala: Underkänd, Godkänd

 

Gäller från H11

 
0801   Artikel, 4,0 hp
           Betygsskala: Underkänd, Godkänd
0802   Seminarier, 2,0 hp
           Betygsskala: Underkänd, Godkänd
0803   PBL-uppgift, 1,5 hp
           Betygsskala: Underkänd, Godkänd
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