
 

  

 

Vi hjälper dina studenter och doktorander 
att bli bättre forskare och förbereder dem 
för yrkeslivet! 

KTH Biblioteket vill bidra till att studenter och 
doktorander utvecklar ett refekterande 
förhållningssätt till hur information skapas, 
sprids, värderas och används på ett etiskt sätt. 
Vårt mål är att alla studenter och doktorander 
ska klara sin utbildning och få en god grund för 
ett livslångt lärande. Vi erbjuder därför olika 
typer av undervisning från grundnivå upp till 
forskarutbildningsnivå. 

Flexibel undervisning som passar dig och dina studenter 
Vår erfarenhet är att undervisningen blir bäst om den är en 
integrerad del av kursen och planeras i samarbete med läraren.  
Därför tar vi gärna fram utbildningar tillsammans med dig som 
passar just din kurs och dina studenter. Vi arbetar aktivt med 
onlinelärande och  ordnar till exempel webbinarier och 
distanshandledning.  

Doktorander 
Som stöd under doktorandernas forskarutbildning erbjuder vi 
workshoppar inom informationssökning och referenshantering. 

Doktoranderna är också välkomna att boka handledning om de 
behöver individuellt stöd vad gäller informationssökning, 
referenshantering eller publicering. 

Huvudområden som biblioteket erbjuder undervisning inom 

Källkritik 
• trovärdighet och relevans  
• vetenskaplighet och peer review 

Informationssökning  
• från frågeställning till sökning i relevanta informationskällor 
• ämnesdatabaser 
• sökord och sökteknik  

Referenser  
• referensernas funktion 
• referensstilar 
• referenshanteringsverktyg 

Datahantering 
• datahantering, datalagring och informationssäkerhet 

Publicering och öppen tillgång/open access 
• vetenskaplig kommunikation och publicering 
• öppen tillgång (open access) 
• publiceringsprocessen 

Upphovsrätt och patentdatabaser 
• upphovsrätt för olika slags media (bilder och licenser) 
• söka i patentdatabaser 

Hör av dig till biblioteket om du vill veta mer! 
E-post: biblioteket@kth.se 

www.kth.se/biblioteket 
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We support students and PhD students 
to improve their research skills and 
prepare them for professional life 

KTH Library supports students and PhD students to 
develop a refective approach to how information 
is produced, distributed, evaluated and used in an 
ethical way. Our aim is to enable students and PhD 
students to pass their exams and get a good start 
for a lifelong learning. Therefore, we provide dife-
rent kinds of lectures from A- to PhD level. 

Flexible teaching that suits you and your students 
Our experience is that the library lectures will be best if they are 
aligned to a course and designed in collaboration with a teacher. 
In order to get the best result, we would like to design the lecture in 
collaboration with you so it will ft your course and your students. 
We work actively with e-learning and provide e.g. webinars and 
distance tutorials. 

PhD students 
For PhD students we provide workshops in information retrieval 
and reference management. 

PhD students  are also welcome to book tutorials in information 
retrieval, references management, or publishing. 

Main areas in which we provide support 

Evaluate sources 
• credibility and relevance 
• scientifc peer review 

Information retrieval  
• from research question to searching in relevant information 

sources 
• subject databases 
• keywords and search technique

References  
• why use citations? 
• diferent styles 
• reference management software 

Data management 
• data management, data storage, information security 

Publishing and open access 
• scholarly communication and publishing 
• open access 
• the publishing process 

Copyright and patent 
• copyright for diferent kinds of media (images and licenses) 
• search in patent databases 

Please contact the library if you want to know more! 
Email: biblioteket@kth.se 
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