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Välkommen till masterprogrammet i  

Biblioteks- och informationsvetenskap!  
 

Vi är väldigt glada att kunna välkomna dig till utbildningen i biblioteks- och 

informationsvetenskap (b&i) på masternivå vid Högskolan i Borås.  

 

Masterprogrammet vänder sig till dig som har intresse av att arbeta med kvalificerat 

informationsarbete och utveckling av informationstjänster på olika typer av bibliotek, företag 

och myndigheter eller i andra kunskapsintensiva organisationer. Kanske har du erfarenhet 

av sådant arbete sen tidigare, kanske är du ny inom detta område, det spelar ingen roll. Som 

student är du en väldigt viktig del av programmet och du kan berika det på flera sätt. Det 

händer mycket inom b&i-området just nu och utmaningarna är många för att kunna 

utveckla, stödja och driva informationsintensiv verksamhet på ett ändamålsenligt sätt. 

Utbildningen kommer att skapa förutsättningar för dig att delta i, och kanske även leda, 

detta arbete.  

 

Undervisningsformer 

Programmet ges på helfart och med en variant av s k ’blended learning’, vilket innebär att 

den mesta kontakten mellan studenter och mellan studenter och lärare kommer att ske via 

lärplattformen PING PONG. På lärplattformen finner du även kursinformation och stöd för 

ditt lärande, bl a i form av inspelade föreläsningar. Den schemalagda undervisningen på 

plats i Borås är koncentrerad till ett fåtal intensiva dagar. Vi kommer att träffas i Borås ca två 

veckor per termin, ibland mindre. Dessa dagar är viktiga, för att inte säga nödvändiga, för att 

klara kurserna. Särskilt gäller detta utbildningens första termin. I vissa fall äger examination 

rum i Borås och då är närvaro obligatorisk. Om du bor i Borås eller i närheten finns goda 

möjligheter att använda utrustning och handledning på plats på Högskolan och ta del av 

aktiviteter i Studentkårens regi även vid andra tider än under träffarna.  

 

Träffarna i Borås under hösten 2019 ligger den 16-20 september och den 18-22 november. 

 

Utbildningens genomförande 

Under första terminen kommer du att läsa fyra kurser där kurserna ges parallellt två och två, 

vilket även gäller följande terminer, med undantag för den fjärde terminen som du ägnar åt 

ditt examensarbete.  

Några av kurserna i programmet samläses med studenter från det engelskspråkiga 

masterprogrammet Digital Library and Information Services. Detta innebär att undervisning 

och kommunikation i en del av kurserna helt eller delvis är på engelska. Inlämnings-
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uppgifter och kommunikation med lärare kan vanligen ske på svenska, men viss 

examination sker på engelska. Att kunna kommunicera i internationella sammanhang är 

något som lyfts fram i Högskoleförordningens mål för masterutbildningar och du får på 

detta vis en chans att öva dig på det. 

 

Programmet ges på helfart, vilket motsvarar ca 40 timmars arbete per vecka. Fundera 

igenom innan terminsstart hur du ska hantera detta om du kombinerar det med 

deltidsarbete. Vi vet att kombinationen krävande arbete och studier är något som ofta 

orsakar problem. Att läsa en utbildning på avancerad nivå ställer höga krav på självständigt 

arbete och eget ansvar. Studierna bygger på att man under tidigare utbildning har tillägnat 

sig ett vetenskapligt tänkande och en förmåga att se kopplingar mellan teori och praktik. Det 

arbetar vi vidare med i utbildningen.  

 

Programmet är upplagt så att det ger en bred grund att stå på, samtidigt som möjligheterna 

till individuell specialisering och profilering är goda. Anknytningen till skilda professionella 

fält såväl som till forskningen inom ämnet är en viktig ledstjärna i programmets planering. 

Under utbildningens andra termin erbjuds valbara kurser som ger dig möjlighet att profilera 

dig gentemot olika verksamhetsområden. Under hösten (i november) kommer du att få mer 

information om dessa valmöjligheter och behöver inte fundera så mycket över det i nuläget. 

De valbara kurserna våren 2020 kommer att ha inriktning mot Användare, bibliotek och webb 

respektive Digitala texter. Utbildning på avancerad nivå meriterar också för forskarutbildning 

och därmed för att söka doktorandtjänster som utannonseras av högskolan.  

 

Utbildningens kurser  

Utbildningens första år 

Masterutbildningen riktar sig både till studenter som har och som inte har en tidigare 

utbildning i biblioteks- och informationsvetenskap. Detta innebär att studenter med olika 

bakgrund kommer att läsa olika kurser under utbildningens första termin.  

 

För dig som inte har tidigare bakgrund i biblioteks- och informationsvetenskap  

Du som inte har någon tidigare utbildning i biblioteks- och informationsvetenskap kommer 

att i höst läsa följande kurser (A och B under höstens första hälft och C och D under andra 

hälften, och med första sammankomst i Borås under tiden 16-20 september):  

 

A. Biblioteks- och informationsvetenskap som forsknings- och professionsområde, 

grundnivå, 7,5 högskolepoäng Kursen ger en introduktion till biblioteks- och informations-

vetenskap som akademiskt ämne och till de verksamhetsområden som traditionellt förknippas 

med ämnet. Kursen ger även en introduktion till informationssökning i för ämnet relevanta 

databaser.  

B. Introduktion till kunskapsorganisation, 7,5 högskolepoäng Kursen ger en introduktion 

till kunskapsorganisation och dess tillämpningsområden på olika typer av bibliotek och andra 

organisationer som organiserar resurser, fr a i form av klassifikationsscheman och 

resursbeskrivning. Kursen introducerar också informationssökning i bl a LIBRIS (den svenska 

nationalbibliografin).  

C. Utveckla och leda kultur- och informationsverksamheter, 7,5 högskolepoäng Kursen 

fokuserar på frågor och metoder kring ledning, planering och utveckling av kultur- och 

informationsverksamheter.  
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D. XML och kontrollerade vokabulärer, 7,5 högskolepoäng Kursen introducerar XML för 

tillämpning på organisation av resurser, dvs för att bl a möjliggöra standardiserad 

beskrivning av ett biblioteks samlingar. Även här ges tillfälle för vidare studier av system för 

informationssökning.  

 

För dig med en bakgrund i biblioteks- och informationsvetenskap  

Du som har en tidigare utbildning i biblioteks- och informationsvetenskap kommer att läsa 

en variant av kurs A som ligger på avancerad nivå och som bygger på dina tidigare 

kunskaper. Vilka kurser du läser i övrigt beror mycket på vad som ingår i din tidigare b&i-

utbildning. Det är viktigt att du så fort som möjligt kontaktar Mikael (se e-post på nästa sida) för att 

diskutera vilka kurser som du lämpligen ska läsa under hösten och vad det innebär för kursernas 

träffar i Borås.  

 

Under vårterminen läser alla tre valbara kurser samt kursen Användare och informations-

praktiker i digitala miljöer, 7,5 hp.  

 

Utbildningens andra år  

Under utbildningens andra år har du ytterligare möjlighet att skräddarsy utbildningen 

utifrån dina intressen. Utbildningens professionsanknytning får konkret innehåll i en kurs 

med namnet Projekt i kultur- och informationsverksamheter. Forskningsmetoder är naturligtvis ett 

viktigt område och är ämnet för en kurs. Dessutom läser du kursen Information Retrieval. 

Både professionsanknytning och forskningsmetoder, liksom de olika ämnen som tas upp i 

programmets kurser, kan sedan utvecklas och fördjupas i ditt avslutande examensarbete, 

som utgör 30 hp, det vill säga hela den sista terminens arbete.  

 

Genomgående sker naturligtvis en träning i kritiskt vetenskapligt tänkande vilket är en 

grundförutsättning för gedigna och framgångsrika arbetsinsatser, både inom olika professio-

nella fält och inom akademin.  

 

Utlandsstudier 

Inom programmet finns också möjlighet att genomföra en utbytestermin vid ett utländskt 

lärosäte under termin 2 (vårterminen 2020). Du byter då ut kurser som läses i Borås mot 

kurser som värduniversitetet erbjuder och får dem tillgodoräknade vid hemkomst. Samtidigt 

kan du få ett Erasmusstipendium på drygt 450 euro/månad. Vid intresse, kontakta 

internationell koordinator via exchange@hb.se så tidigt som möjligt.  

 

Det finns möjlighet att inför terminen när du gör examensarbetet (termin 4) söka ett Minor 

Field Studies-stipendium från högskolan för att bedriva fältarbete i ett utvecklingsland 

under tiden som du arbetar med ditt examensarbete. 

 

Kontakter med biblioteksfältet 

För studenterna på masterprogrammet finns ett system med mentorskap där du som student 

under några terminer kan matchas med en mentor som är yrkesverksam, främst inom 

biblioteksområdet. Du kommer att få mer information om detta när du påbörjar dina studier, 

men du kommer att behöva ansöka om att vara med tidigt under höstterminen, så fundera 

gärna igenom om det är något du vill engagera dig i. Det brukar innebära att mentor och 

student träffas ett par-tre gånger per termin.   

 

mailto:exchange@hb.se
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PING PONG-introduktion 

Lärplattformen PING PONG är inte särskilt komplicerad att komma underfund med, men 

om du känner att du skulle vilja ha lite hjälp att komma igång så erbjuds en introduktion till 

plattformen vid fyra tillfällen under vecka 35. Mer information finner du på Studentwebben: 

http://www.hb.se/Student/Vi-hjalper-dig/Workshoppar-och-aktiviteter/PING-PONG/ 

 

Vi hoppas dina studier ska bli inspirerande och berikande och ser fram emot att träffa dig i 

september! 

 

Mikael Gunnarsson och Helena Francke, programansvariga  

mikael.gunnarsson@hb.se; helena.francke@hb.se 

 

Du som inte har någon tidigare utbildning i biblioteks- och informationsvetenskap 

registrerar dig på webben enligt den information du fått via e-post. (Information finns även 

på vår webb http://www.hb.se under ”ny student”). 

Du som har en tidigare utbildning i biblioteks- och informationsvetenskap kontaktar först 

Mikael för att diskutera vilka kurser du ska läsa och därefter via e-post: A3@hb.se angående 

registrering (ange att det gäller registrering Masterprogram BoI MADI19 och uppge ditt 

namn och personnr vid kontakt med oss). 


