
Informationsvetenskap - Kursbeskrivningar 

Informationsbeteende, 10 sp 

Målsättning och innehåll:  

Att ge fördjupad kunskap om övergripande teorier och modeller gällande 

informationsbeteendet. Att ge kunskap om relaterade teorier som används inom 

informationsbeteendeforskning, såsom psykologiska, sociala, kognitiva, sociokulturella och 

socialkonstruktivistiska aspekter på informationsbeteendet    

Lärandemål:  

Efter godkäng kurs förväntas studerande kunna:  

Att känna till och kunna tillämpa olika modeller gällande informationsbeteende.  

Ha en ökad förståelse om teorier som används för att förklara informationsbeteende 

(psykologiska, sociala, kognitiva, sociokulturella).  

Ha förvärvat fördjupad teoretisk kunskap om informationsbeteende.  

Kritiskt kunna analysera olika forskningsprojekt som behandlar de aktuella aspekterna.  

Resurshantering, 5 sp 

Målsättningar:  

Att ge kunskap om förvaltning av resurser i biblioteksmiljö, inklusive informations-, personal- 

och ekonomiska resurser, samt biblioteksförvaltning och kommunikation.  

 

Innehåll:  

Teorier och modeller för beståndsadministration, förvärvspolitik, evaluering och leverans av 

informationsresurser.  

Grunderna i organisationsteori och organisationskommunikation, ledarskap på bibliotek  

Personalresurser på bibliotek, ekonomiska aspekter och marknadsföring  

 

Lärandemål:  

Efter genomgången kurs förväntas studenten:  

Kunna redogöra för grundläggande begrepp, teorier och modeller för beståndsutveckling  

Känna till de viktigaste principerna i förvärvsprocessen av informationsresurser.  

Ha en grundläggande uppfattning om olika typer av organisationer och om rollen av 

kommunikation i organisationer samt kunna sätta in biblioteket i sammanhanget  

Ha insikter i och förståelse för biblioteksledningens arbetsuppgifter och ansvarsområden.   

Database analysis, 5 sp 

Målsättningar:  

Att ge kunskaper i databasteori och databasanalys med tonvikt på databasprinciper och 

datamodeller. Efter en genomgången kurs förväntas studerande ha färdigheter i konceptuell 

modellering, design av databaser samt planering och design av databassystem.  

 

Innehåll:  

Databasteori och databasanalys  

Datamodeller och databasprinciper  

Konceptuell modellering  

Planering av databaser och databassystem  



 

Aim:  

To give knowledge of database theory and database analysis with emphasis on the principles 

of database and data models. After completing the course, students acquire skills in 

conceptual modeling, theoretical design of databases and the planning and design of database 

systems.  

Lärandemål:  

Att ha kunskaper i databasteori och datastrukturer.  

Att ha kännedom om grunder i relationsdatabaser.  

Att ha kunskaper i konceptuell modellering och datamodellering.  

Att ha insikter i planering och skapandet av databaser och databassystem.  

 

Learning objectives:  

To have knowledge of database theory and data structures.  

To have knowledge of the basics of relational and UML databases,  

To have knowledge of conceptual modeling and data modeling.  

To have insight in the planning and creation of databases and database systems.   

 


