
 
 
 
 
 
 
 
Välkommen till kursen Bibliometri för bibliotekarier, 7,5 hp 
HT13! 
 
Vi kursansvariga vill börja med att säga hur glädjande det är att ni har anmält er till 
kursen i bibliometri för bibliotekarier som är en delvis ny kurs här på 
Bibliotekshögskolan (BHS). Vi hoppas att den kommer att ge er en insikt i några av de 
många aspekterna av hur kvantitativa förhållningssätt på vetenskaplig litteratur både 
erbjuder möjligheter och bidrar till att skapa utmanande situationer i forskarsamhället 
och för involverade parter runt omkring. Särskilt önskar vi belysa hur verktygen kan 
komma till användning i biblioteks- och informationsvetenskapliga sammanhang där 
kompetens inom området allt mer har blivit önskvärd. 
 
Vi som ansvarar för kursen har en kompetens inom ett flertal områden som är relevanta 
för kursen. Gustaf Nelhans började vid BHS för ett år sedan och håller nu på med att 
avsluta sina forskarstudier i vetenskapsteori vid Göteborgs universitet, på en avhandling 
som behandlar scientometrins (bibliometrins) teori och praktik. Detta görs inom ett 
perspektiv i den internationella litteraturen som brukar benämnas Science and 
Technology Studies. Detta är ett tvärvetenskapligt område som undersöker vetenskapen, 
inte enbart som ett kognitivt fält för kunskapsbildning, utan även tar hänsyn till 
vetenskapens historiska och sociala kontexter i ett samhällsperspektiv. 
 
Rolf Hasslöw har långvarig erfarenhet från bibliotekarieyrket (Chalmers bibliotek och 
AstraZeneca) och har ansvarat för undervisning i bibliometri under flera år på BHS. 
 
Således illustrerar vi några av de breda perspektiv på bibliometri och dess användning 
för exempelvis beståndsplanering som vi anser vara viktiga för att ge en så heltäckande 
bild av ämnesområdet som möjligt samt den speciella touch som vi vid BHS vill 
förmedla. Du kommer att lära dig mer om dessa ting under kursens genomförande. 

 
Kursen innehåller en träff i Borås, 18-20 november 2013, då vi träffas för att 
genomföra föreläsningar, övningar och redovisningar. 
 
 

 
Än en gång, välkommen till kursen! 
 
Gustaf Nelhans och Rolf Hasslöw 
gustaf.nelhans@hb.se, rolf.hasslow@hb.se 
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Registreringen på webben öppnar vecka 33 så tidigast den 12 augusti 2013 kan du 
registrera dig enligt anvisningar i det mail du skall ha fått. Notera ditt 
användarnamn och lösenord som skapas vid registreringen! Observera att trots att 
kursen börjar först i november så måste du ändå registrera dig i augusti för att få 
behålla din plats. När du registrerat dig så får du tillgång till lärplattformen PING 
PONG – du loggar in med ditt användarnamn (S13xxxx). 

Observera 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 den aktivitet/kurs som du ska läsa 
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 till våra kurser, 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 
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