
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Välkommen till kursen Vetenskaplig publicering! 
 
Du som läser denna text har valt att läsa kursen Vetenskaplig publicering. Jag är väldigt glad att 
kunna välkomna dig till en spännande kurs! 
 
Vetenskaplig publicering och de olika aktiviteter och produkter som kringgärdar och är resultatet av 
publiceringen är en viktig uppgift inte bara för forskare och forskningsadministratörer utan även för 
t.ex. akademiska bibliotek. Med digitala publicerings- och kommunikationsplattformar har 
landskapet för vetenskaplig publicering delvis förändrats under de senaste 20 åren. Kursens fokus 
kommer främst att ligga på vetenskaplig publicering i digitala miljöer även om vi också kommer in 
på de strukturer och praktiker som den vetenskapliga publiceringen ingår i. Öppna system och 
öppen tillgång till forskning kommer att utgöra en viktig del i kursen och vi kommer att arbeta med 
open access utifrån såväl den ”gyllene vägen”, dvs. publicering i open access-tidskrifter, som den 
”gröna vägen”, dvs. arkivering i t.ex. institutionella arkiv. Under senare tid har också 
diskussionerna kring såväl open access som forskningspublicering i allmänhet rört sig mycket kring 
utvärdering och bibliometri, vilket vi också kommer att ta upp i kursen. Vi kommer att arbeta med 
dessa områden på ett praktiskt plan men vi kommer också att diskutera state-of-the-art och teorier 
bakom såväl system, som open access, bibliometri och forskares publiceringspraktiker, samt 
betrakta dessa utifrån ett kritiskt perspektiv.  
 
Kursen ges på halvfart under terminens första hälft med början den 1 september och slut den 5 
november. Kursen ges huvudsakligen på distans, vilket innebär att det mesta av kontakten mellan 
studenter och mellan studenter och lärare kommer att ske via lärplattformen Ping Pong. I Ping Pong 
finner du information några veckor före kursstart och kan komma i kontakt med kursansvarig och 
lärare. Vi kommer att ha en träff i Borås under kursens gång. Träffen ligger den17-19 september 
(från kl. 13 ons till kl. 15 fre). Vid träffen kommer vi att ha både föreläsningar, seminarier (varav ett 
obligatoriskt) och praktiska uppgifter i workshopformat. En viktig uppgift i kursen kommer också 
att bli att samarbeta kring en tidskrift som vi sätter upp i Open Journal Systems, ett open source-
system för tidskriftsproduktion. Eftersom kursen huvudsakligen ges på distans och på avancerad 
nivå ställs krav på att studenterna tar eget ansvar för sina studier och arbetar självständigt. Samtidigt 
kommer ni att delvis arbeta med gemensamma uppgifter och vi försöker att skapa en studiemiljö 
som inbjuder till diskussioner och stimulans. Du kommer dessutom att skriva ett kurspaper. Om du 
vill börja förbereda dig inför kursarbetet redan under sommaren så föreslår jag att du läser någon av 
följande böcker (eller båda):  
 
Borgman, C. (2007). Scholarship in the Digital Age. MIT Press. 
Willinsky, J. (2006). The Access Principle. MIT Press. Kap. 1-2, 12. (fritt tillgänglig efter 
registrering, http://mitpress.mit.edu/catalog/item/default.asp?ttype=2&tid=10611).  
 



Avslutningsvis vill jag än en gång välkomna dig till kursen. Jag ser fram emot att träffa dig såväl 
virtuellt som på plats i Borås i september och hoppas att du kommer att trivas hos oss! 
 
Helena Francke, kursansvarig     
helena.francke@hb.se 
 

Registreringen på webben öppnar den 18 augusti 2014 så först då kan du 
registrera dig enligt anvisningar i det mail du skall ha fått. Notera ditt 
användarnamn och lösenord som skapas vid registreringen! 
 
Observera att du måste registrera dig för att få behålla din plats. När du 
registrerat dig så får du tillgång till lärplattformen PING PONG – du loggar in med 
ditt användarnamn (S14xxxx).  
 
Notera att vi inte skickar någon utbildnings- eller kursinformation via posten. All 
information finns på webben/PING PONG.  
 
När du loggat in så kommer du att ha tillgång till din aktivitet/kurs och där hittar du 
all information du kan behöva inför kursstart. Du behöver därför logga in snarast i 
PING PONG så att du inte missar någon viktig information. 
 
Problem med registreringen? Skicka e-post till registrera@hb.se 
Allmänna studentfrågor? Skicka e-post till studentcentrum@hb.se 
Adress till PING PONG? https://pingpong.hb.se 
 
Vi har många sökande, därför ber vi dig att kontakta oss via mail om du inte tänker 
ta din plats i anspråk. Skicka det då till bhs@hb.se (ange namn, personnummer och 
vilket program/vilken kurs det gäller). 


