Humanistiska och teologiska fakulteterna

ABMM52, Biblioteks- och informationsvetenskap:
Informationssökning och förmedling, 7,5 högskolepoäng
Library and Information Studies: Information Searching, Reference
Services and Communication, 7.5 credits
Avancerad nivå / Second Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av Prodekanen med ansvar för grundutbildning vid de
humanistiska och teologiska fakulteterna 2011-11-08 att gälla från och med 201111-08, vårterminen 2012.

Allmänna uppgifter
Kursen är obligatorisk för inriktningen Biblioteks- och informationsvetenskap 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.
Huvudområde

Fördjupning

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

A1F, Avancerad nivå, har kurs/er på
avancerad nivå som förkunskapskrav

Kursens mål
Efter avslutad kurs ska den studerande

Kunskap och förståelse
• kunna redogöra för genreteori i anslutning till skönlitteratur, facklitteratur och
andra dokumenttyper samt samspelet mellan genre och sökstrategier
• kunna beskriva och kritiskt reflektera kring referensarbetets och
användarundervisningens förutsättningar och genomförande i olika domäner
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Färdighet och förmåga
• självständigt kunna planera sökstrategier och -tekniker lämpliga för ett antal olika
typer av informationsåtervinningssystem samt genomföra sökningar och
relevansbedömningar av de återfunna dokumenten
• självständigt kunna genomföra samtal om informationsvanor, referensverktyg och
informationskällor med en representant för en specifik målgrupp och utifrån en
analys av användarens behov samt genrekunskap
• kunna reflektera och problematisera relationen mellan bibliotekarie och
användare utifrån såväl praktiska som teoretiska erfarenheter

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• kunna resonera kring vilka konsekvenser den ökande andelen digitala dokument
samt webben som arena har för bibliotekariers förmedlande verksamheter
• kunna jämföra och reflektera över hur referensarbete varierar beroende på
målgrupp, genre och olika typer av bibliotek
• kunna kritiskt reflektera över etiska aspekter på förmedling och på relationerna
mellan användare, informationssystem och bibliotekarie.

Kursens innehåll
I kursen studeras förmedling i form av referensarbete och användarundervisning
utifrån forskning om relationen mellan användare och informationssystem.
Förmedling i bibliotek belyses även ur ett informationsåtervinningsperspektiv. Med
hjälp av kunskaper om dessa områden, samt en utgångspunkt i kunskaper om genre
och genreteori, erhåller den studerande såväl teoretiska som praktiska kunskaper om
referensarbete. I ett verksamhetsförlagt moment ska den studerande genomföra
referenssamtal, söka efter information och utvärdera denna information med
användare. I kursen diskuteras och problematiseras relationen mellan bibliotekarie och
användare och hur denna relation påverkas av nya medier och ny informations- och
kommunikationsteknik.

Kursens genomförande
Undervisning sker i form av föreläsningar, lärarhandledda gruppövningar,
kamratgranskning, laborationer och fältarbete. Lärarhandledda gruppövningar,
laborationer och fältarbete är obligatoriska. Vid frånvaro görs en skriftlig
ersättningsuppgift.

Kursens examination
Följande examinationsformer förekommer: skriftlig gruppuppgift, laborationer,
skriftliga fältstudierapporter.
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 ABMM44 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.
2. Kursen ersätter ABMM41 Biblioteks- och informationsvetenskap:
Informationssökning och förmedling
3. Kursen ges vid Institutionen för kulturvetenskaper, Lunds universitet.
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Prov/moment för kursen ABMM52, Biblioteks- och informationsvetenskap:
Informationssökning och förmedling
Gäller från V12
1101 Laborationer, 1,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd
1102 Fältstudier, 1,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd
1103 Referensuppgifter, 5,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd

