Humanistiska och teologiska fakulteterna

ABMM05, Strategisk utveckling av ABM-verksamheter, 7,5
högskolepoäng
Strategic Development of ALM-institutions, 7.5 credits
Avancerad nivå / Second Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av Prodekanen med ansvar för grundutbildning vid de
humanistiska och teologiska fakulteterna 2011-05-03 att gälla från och med 201105-03, höstterminen 2011.

Allmänna uppgifter
Kursen är obligatorisk i Masterprogram i arkivvetenskap, biblioteks- och
informationsvetenskap respektive museologi (ABM).
Undervisningsspråk: Svenska
Undervisning sker företrädesvis på svenska, men undervisning på andra skandinaviska
språk eller engelska kan förekomma.
Huvudområde

Fördjupning

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

AXX, Avancerad nivå, kursens fördjupning
kan inte klassificeras

Kursens mål
Efter avslutad kurs ska den studerande

Kunskap och förståelse
• på ett fördjupat sätt kunna redogöra för strategisk planering, ledarskap och
verksamhetsutveckling inom arkiv, bibliotek eller museer samt kunna resonera om
betydelsen av dessa aspekter för verksamhetens resultat
• kunna tillämpa fördjupad kunskap om organisation, styrning, verksamhetslogik
samt marknadsföring inom arkiv, bibliotek eller museer för verksamhets- och
kvalitetsutveckling
• kunna redogöra för och kunna använda relevanta teoretiska modeller för
beskrivning och analys av arkivs, biblioteks och museers samverkan sinsemellan
och interaktion med omvärlden
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Färdighet och förmåga
• kunna utforma en strategisk plan för verksamhetsutveckling inom en vald
verksamhet med överväganden om organisationsstrukturer, målformuleringar
samt metoder för genomförande, uppföljning och utvärdering
• med korrekt terminologi kunna beskriva en verksamhet och dess förutsättningar
samt identifiera relevanta strategiska aktiviteter för dess vidareutveckling

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• kunna analysera, utvärdera samt reflektera över möjliga strategier för
verksamhetsutveckling i förhållande till uppdrag och mål inom arkiv-, biblioteksoch museiverksamhet
• kunna utvärdera konsekvenser av olika slags strategiska beslut och
utvecklingsinsatser för berörda verksamheter inom ABM-området.

Kursens innehåll
I kursen studeras strategisk planering och andra modeller för verksamhets- och
kvalitetsutveckling samt utvärdering, olika perspektiv och metoder för att beskriva och
analysera verksamheter, målarbete, uppföljning och resultatutvärdering, ledarskap,
medarbetarskap, gruppsamverkan, kompetens och kompetensutveckling, samt
marknadsföring och övergripande ekonomiadministration. Inom ramen för kursen
utformar de studerande i grupp en strategisk plan för en specifik verksamhet eller
organisation, vald efter deras fördjupningsinriktning. Den strategiska planen utgör
fokus för lärandet och utvecklar den studerandes förmåga att planera och med
adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter även i situationer med
begränsad information. Teoretiska och praktiska moment integreras i arbetet med
den strategiska planen samtidigt som studenterna får träning i yrkesmässig
kommunikation med omvärlden. Genom kursens placering under programmets tredje
termin uppmuntras den studerande att kritiskt och systematiskt integrera kunskaper
från programmets tidigare kurser för att kunna analysera en verklig ABM-verksamhet
och bedöma dess behov av verksamhets- och kvalitetsutveckling.

Kursens genomförande
Undervisningen sker i form av föreläsningar och lärarhandledda gruppövningar.
Lärarhandledda gruppövningar är obligatoriska. Vid frånvaro görs en skriftlig
ersättningsuppgift.

Kursens examination
Examination sker gruppvis genom skriftlig dokumentation av en strategisk plan som
ventileras vid ett seminarium.
Prov/moment för denna kurs finns i en bilaga i slutet av dokumentet.

Betyg
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Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd, Godkänd.

Förkunskapskrav
För tillträde till kursen krävs ABMM03 eller motsvarande kunskaper.

Övrigt
1. 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.
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Prov/moment för kursen ABMM05, Strategisk utveckling av ABMverksamheter
Gäller från H09
0801 Strategisk plan, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd

