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Beslutsuppgifter 
Utbildningsplanen är fastställd av Prodekanen med ansvar för grundutbildning vid de
humanistiska och teologiska fakulteterna 2016-03-01 och senast reviderad 2022-02-
24 (U 2022/122). Den reviderade utbildningsplanen gäller från och med 2022-02-24,
höstterminen 2022. 
 

Programbeskrivning 
Programmets huvudsakliga inriktning är kommunikation av information och kultur i
arkiv, bibliotek och museer i syfte att skapa tillgänglighet för specifika målgrupper. I
programmet fokuseras särskilt på förmedling av såväl materiella som immateriella
aspekter av information och kultur samt verksamhetsutveckling av de institutioner och
organisationer där förmedlingen äger rum. Frågor som rör digitalisering samt webben
som både artefakt och arena för professionella praktiker är naturliga inslag i
programmet. Vidare kännetecknas programmet av sin integration av teoretiska och
praktiska inslag med en utgångspunkt i en studentaktiv pedagogik. Möjligheter till
kontakt med ABM-verksamma mentorer erbjuds under utbildningens gång. 
Den studerande väljer en ämnesinriktning i antingen arkivvetenskap, biblioteks- och
informationsvetenskap eller museologi. Programmet inleds med en gemensam
introduktionskurs för alla inriktningarna. Därefter varvas ämnesspecifika kurser med
gemensamma kurser och studenterna ges möjligheter att skapa sin egen
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utbildningsprofil genom valbart inslag. Den fjärde terminen ägnas åt den
ämnesfördjupande masteruppsatsen. De gemensamma inslagen i programmet
omfattar en gemensam introduktion, projektledning, pedagogiska aspekter på ABM-
verksamheter, strategisk utveckling inom områdena samt forskningsmetodik. De
ämnesspecifika kurserna har en likartad struktur mellan ämnena. Dessa kurser inleds
med en ämnesfördjupning i ämne och det professionella fältet. Härefter följer
fördjupningar i frågor som rör samlingar och organiserandet av dessa, förmedling och
tillgängliggörande samt ett verksamhetsrelaterat projekt. 
Efter genomgånget program har den studerande utvecklat kunskaper, färdigheter och
förhållningssätt för kvalificerade professionella verksamheter inom arkiv-, biblioteks-
eller museisektorn. Programmet är även forskningsförberedande för arkivvetenskap,
biblioteks- och informationsvetenskap respektive museologi. 
 

Mål 
Efter avslutad examen ska den studerande 
 

Kunskap och förståelse 
● visa kunskap och förståelse inom området kommunikation av information och

kultur inom arkiv, bibliotek och museer, inbegripet såväl brett kunnande inom
området som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt
fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete

● visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen
 

Färdighet och förmåga 
● visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap och att analysera,

bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även
med begränsad information

● visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera
frågeställningar, att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade
uppgifter inom givna tidsramar och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen
samt att utvärdera detta arbete

● visa förmåga att i olika sammanhang muntligt och skriftligt klart redogöra för
och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till
grund för dessa i dialog med olika grupper

● visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete
eller för att självständigt arbeta i annan kvalificerad verksamhet

● kunna identifiera, analysera och tillämpa teorier och metoder för att förmedla
information och kultur

● självständigt kunna leda, planera och bedriva verksamhetsutveckling inom de
olika ABM-sektorernas institutioner och näraliggande verksamheter

● kunna identifiera, analysera och tillämpa teorier och metoder för att samla in,
organisera och bevara information och kultur

● kunna uttrycka sig i tal och skrift kring de professionella praktiker som
förekommer inom ABM-området

 

Värderingsförmåga och förhållningssätt 
● visa förmåga att inom området kommunikation av information och kultur inom
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arkiv, bibliotek och museer göra bedömningar med hänsyn till relevanta
vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska
aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete

● visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället
och människors ansvar för hur den används

● visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för
sin kunskapsutveckling

● uppvisa en kritisk förståelse för och kännedom om de olika ABM-sektorernas
institutioner och näraliggande verksamheter samt analysera deras funktioner i
historisk, samhällelig, ekonomisk, informations- och kommunikationsteknisk och
politisk belysning

● återfinna samt kritiskt värdera och granska information och kultur utifrån en
kontextuell förståelse för deras produktion och de verksamheter där de
kommuniceras

● reflektera över problematik kring genus, etnicitet och mångfald i den kommande
yrkesrollen.

 

Kursuppgifter 
Obligatoriska kurser för hela programmet: 
ABM: Introduktion till studier av arkiv, bibliotek och museer, 15 högskolepoäng 
ABM: Projekt som arbetsform, 7,5 högskolepoäng 
ABM: Pedagogiska aspekter på ABM-verksamheter, 7,5 högskolepoäng 
ABM: Strategisk utveckling av ABM-verksamheter, 7,5 högskolepoäng 
ABM: Forskningsmetodik, 7,5 högskolepoäng 
ABM: Att samla och organisera kunskap 7,5 högskolepoäng 
  
Obligatoriska kurser för inriktning 1: 
Arkivvetenskap: Arkiv som institution, funktion och fenomen, 7,5 högskolepoäng 
Arkivvetenskap: Kunskapsorganisation i arkiv, 7,5 högskolepoäng 
Arkivvetenskap: Förmedling och tillhandahållande, 7,5 högskolepoäng 
Arkivvetenskap: Utveckling av verksamhetsbaserat projekt – arkivbildning i teori och
praktik, 7,5 högskolepoäng 
Arkivvetenskap: Examensarbete - masterkurs, 30 högskolepoäng 
  
Obligatoriska kurser för inriktning 2: 
Biblioteks- och informationsvetenskap: Bibliotek som institution, funktion och
fenomen, 7,5 högskolepoäng 
Biblioteks- och informationsvetenskap: Kunskapsorganisation i bibliotek, 7,5
högskolepoäng 
Biblioteks- och informationsvetenskap: Informationssökning och förmedling, 7,5
högskolepoäng 
Biblioteks- och informationsvetenskap: Det digitala biblioteket, 7,5 högskolepoäng 
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Biblioteks- och informationsvetenskap: Examensarbete- masterkurs, 30
högskolepoäng 
  
Obligatoriska kurser för inriktning 3: 
Museologi: Museet som institution, funktion och fenomen, 7,5 högskolepoäng 
Museologi: Kunskapsorganisation i muséer, 7,5 högskolepoäng 
Museologi: Materiell, immateriell och visuell kultur, 7,5 högskolepoäng 
Museologi: Utveckling av verksamhetsbaserat projekt – webbplats eller utställning, 7,5
högskolepoäng 
Museologi: Examensarbete - masterkurs, 30 högskolepoäng 
  
Valbara kurser: 
I programmet ingår en valbar kurs på 7,5 högskolepoäng. Kursen kan väljas vid den
egna institutionen eller utanför denna, i samråd med utbildningsansvarig. 
Schematisk bild av programstrukturen: 
Se bilaga. 
Se bilaga ABM programstruktur sv. 
 

Examen 
Examensbenämningar 
Filosofie masterexamen

Huvudområde: ABM: kommunikation av information och kultur i arkiv,
bibliotek och museer med specialisering i arkivvetenskap
Huvudområde: ABM: kommunikation av information och kultur i arkiv,
bibliotek och museer med specialisering i museologi
Huvudområde: ABM: kommunikation av information och kultur i arkiv,
bibliotek och museer -spec i biblioteks- och informationsvetenskap

Degree of Master of Arts (120 credits)
Major: Culture and Information Studies for Archives, Libraries and Museums -
specialization in Library and Information Studies
Major: Culture and Information Studies for Archives, Libraries and Museums
with specialization in Archival Studies
Major: Culture and Information Studies for Archives, Libraries and Museums
with specialization in Museology 

 

Förkunskapskrav och urvalsmetod 
Förkunskapskrav 
För tillträde till programmet krävs kandidatexamen. Det finns inget krav på specifik
ämnesspecialisering. 
Urvalsmetod 
Baseras på personligt brev med avsiktsförklaring (letter of intent), tidigare akademiska
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meriter  och intervjuer. 
 

Övrigt 
Undervisningsspråk: svenska 
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Schematisk bild av 
programstrukturen 

Termin 1 

ABM M01: ABM: Introduktion till studier av arkiv, 
bibliotek och museer, 15 högskolepoäng  

Ämnesfördjupning 1** 7,5 högskolepoäng 

- ABM M30: Arkivvetenskap: Arkiv som institution,
funktion och fenomen

- ABM M50: Biblioteks- och informationsvetenskap:
Bibliotek som institution, funktion och fenomen

- ABM M70: Museologi: Museet som institution,
funktion och fenomen

ABM M02: ABM: Projekt som arbetsform, 7,5 
högskolepoäng 

Termin 2 
- ABM M08: Att samla och  organisera kunskap 7,5 
högskolepoäng
Ämnesfördjupning 2** 7,5 högskolepoäng

- ABM M36: Arkivvetenskap: Kunskapsorganisation i 
arkiv

- ABM M55: Biblioteks- och informationsvetenskap: 
Kunskapsorganisation i bibliotek

- ABM M75: Museologi: Kunskapsorganisation i muséer
ABM M03: ABM: Pedagogiska aspekter på ABM-
verksamheter, 7,5 högskolepoäng 

Ämnesfördjupning 3** 7,5 högskolepoäng: 
- ABM M32: Arkivvetenskap: Förmedling och

tillhandahållande

- ABM M52: Biblioteks- och informationsvetenskap:
Informationssökning och förmedling

- ABM M72: Museologi: Materiell, immateriell och
visuell kultur

Termin 3 

ABM M05: ABM: Strategisk utveckling av ABM-
verksamheter* 7,5 högskolepoäng 

Ämnesfördjupning 4** 7,5 högskolepoäng: 

- ABM M33: Arkivvetenskap: Utveckling av
verksamhetsbaserat projekt – arkivbildning i teori och
praktik

- ABM M53: Biblioteks- och informationsvetenskap:
Det digitala biblioteket

- ABM M73: Museologi: Utveckling av
verksamhetsbaserat projekt – webbplats eller
utställning

Valbar kurs*** 7,5 högskolepoäng 



Kursen kan väljas vid den egna institutionen eller utanför 
denna, i samråd med utbildningsansvarig.  

ABM M06: ABM: Forskningsmetodik* 7,5 högskolepoäng 

Termin 4 
Ämnesfördjupning 5 ** 30 högskolepoäng 

- ABM M34: Arkivvetenskap: Examensarbete -
masterkurs

- ABM M54: Biblioteks- och informationsvetenskap:
Examensarbete - masterkurs

- ABM M74: Museologi: Examensarbete - masterkurs

* Kurser med varvade gemensamma och specifika inslag beroende på vald
ämnesspecialisering.

** Kurser med ämnesspecialisering. 

*** Kurs där studerande kan välja att ytterligare fördjupa sig inom respektive 
ämnesspecialisering alternativt bredda sig genom annan inriktning. Kursen kan vara 
antingen på grundnivå eller på avancerad nivå. 

Termin 1 (30 högskolepoäng) 

- ABM: Introduktion till studier av arkiv, bibliotek
och museer (15 högskolepoäng) ABM M01

- Ämnesfördjupning 1** (7,5 högskolepoäng)
ABM M30, ABM M50, ABM M70

- ABM: Projekt som arbetsform (7,5
högskolepoäng) ABM M02

Termin 2 (30 högskolepoäng) 

- ABM: Pedagogiska aspekter på ABM-
verksamheter * (7,5 högskolepoäng) ABM M03

- ABM: Att samla och organisera kunskap (7,5 
högskolepoäng) ABM M08

- Ämnesfördjupning 2 ** (7,5 högskolepoäng) 
ABM M36, ABM M55, ABM M75

- Ämnesfördjupning 3** (7,5 högskolepoäng) 
ABM M32, ABM M52, ABM M72

Termin 3 (30 högskolepoäng) 

- ABM: Strategisk utveckling av ABM-
verksamheter* (7,5 högskolepoäng) ABM M05

- Ämnesfördjupning 4** (7,5 högskolepoäng)
ABM M33, ABM M53, ABM M73

- Valbar kurs*** (7,5 högskolepoäng)

- ABM: Forskningsmetodik* (7,5 högskolepoäng)
ABM M06

Termin 4 (30 högskolepoäng) 

- Ämnesfördjupning 5, Examensarbete
(masteruppsats) ** (30 högskolepoäng) ABM
M34, ABM M54, ABM M74


