
       

 

  
   

Kursplanen godkänd av forskningsrådet 2009-01-30 
och beslutad av VD 2009-01-30 
Gäller 2009 
    

Informationssökning och vetenskaplig kommunikation,  
3 högskolepoäng 
Information Literacy and Scholarly Communication for Doctoral  
Students, 3 higher education credits 
 
Forskarnivå 
    

Allmänt 
Kursen vänder sig till doktorander inom beteendevetenskaperna och angränsade ämnen. 
    

Lärandemål 
Följande lärandemål är utvecklade utifrån forskarskolans mål att studenterna skall ut-
veckla förmåga till självständig och kritisk bedömning, utveckla förmåga att följa kun-
skapsutvecklingen samt utveckla förmågan till informationsutbyte på vetenskaplig nivå 
för att självständigt kunna bedriva forskning. 
 
Studenten skall:  

• Kunna redogöra och diskutera hur vetenskap kommuniceras i ett internationellt 
perspektiv och hur detta inverkar på studentens egna vetenskapliga verksamhet, 
samt redogöra för olika sätt att utvärdera vetenskap.  

• Kunna redogöra för och förklara databasers innehåll och struktur, principen för 
fritextsökning respektive sökning via kontrollerad vokabulär  samt kunna disku-
tera olika sökstrategier utifrån detta. 

• Kunna formulera en adekvat sökstrategi utifrån ett eget forskningsområde och 
anpassa den till vald databas eller informationskälla samt kunna diskutera, jämfö-
ra och analysera utfallet. 

• Kunna konstruera sökprofiler för kontinuerlig bevakning i databaser och på web-
ben. 

• Kunna redogöra för viktiga egenskaper hos sökmotorer och annan webbsökning 
och diskutera skillnader mellan webbsökning och sökning i strukturerade databa-
ser 

• Kunna redogöra för hur och när man skall ge referenser när man skriver en veten-
skaplig text, samt  använda EndNote för detsamma. 

 

Innehåll 
• Vetenskaplig publicering 

• Peer review 

• Open Access 

• Upphovsrätt 

• Bibliometri 



• Informationssökningens sammanhang 

• Databasers uppbyggnad 

• Sökordsgenerering, boolesk sökning, tesaurussökning 

• Sökstrategier 

• Databassökning 

• Värdering av sökresultat 

• Webbsökning 

• Den osynliga webben 

• Stående sökprofiler 

• Dokumentanskaffning 

• Referenshantering med EndNote 
 

Undervisning 
Undervisningen sker i form av föreläsningar, grupparbete och sökövningar. Kursen har 
fem halvdags undervisningstillfällen med en veckas mellanrum. Kursupplägget förutsätter 
ett aktivt deltagande både vid lektionstillfällena och under kurstiden. 
 

Examination och betyg 
Examinationen är individuell och sker dels genom att utföra hemuppgifter mellan lek-
tionstillfällena, dels genom att genomföra och muntligt redovisa en avslutande skrivupp-
gift samt genomföra opposition på övriga kursdeltagares skrivuppgifter. Som betyg an-
vänds godkänd eller underkänd. 
    

Förkunskapskrav 
För att vara behörig till kursen krävs antagning till forskarutbildning.  
 

Övrigt 
För närmare beskrivning av    schema etc. hänvisas till separat bilaga. 
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