
Ph.d. kursus: Litteratursøgning og referencehåndtering for ph.d. studerende på Arts 

Program til første kursusdag: 
Tid Indhold  
 1. kursusdag  
10.15–10.30 

 
Introduktion, program, præsentationer. 
 

 

10.30–11.15 
 

Role of the literature review in the dissertation. Part 1. Oplæg og øvelser 

 Pause  
11.30–12.30 

 
Role of the literature review in the dissertation. Part 2. Oplæg og øvelser 

 Frokostpause (medbring egen frokost eller køb i kantinen)  
13.15–14.15 

 
 

Den systematiske litteratursøgning. 
- Hvad er en systematisk litteratursøgning, og hvordan hænger den 
sammen med ”The systematic literature review”? 
Arbejde med keywords til eget emne. 

Oplæg og workshop 

 Pause  
14.30–15.30 

 
Strukturering og kategorisering af keywords. 
- Redskaber og metoder til at bringe dig fra dit emne til det 
”færdige” søgeargument. 
 
Arbejde med egne emner. 
- Raffinering, kategorisering og strukturering af søgetermer. 

Oplæg og workshop 
 

Program til anden kursusdag: 
Tid Indhold  

 2. kursusdag  
10.15–10.55 

 
 

Opsamling 
- Afklaring og strukturering af egne keywords.  
 
Bibliotekets ressourcer til systematisk og videnskabelig 
litteratursøgning. 
Arbejde med egne emner. 
- Lokalisere egnede biblioteksressourcer. 

Opsamling, oplæg og 
workshop 

 Pause  
11.10-11.45 Arbejde med bibliografiske værktøjer, thesauri og kontrollerede 

emneord. 
Samsøgning. 
Arbejde med egne emner. 
- Systematisk søgning i relevante baser. 

Oplæg og workshop 

11.45-12.00 Citationsbaser som arbejdsredskab. Oplæg 
 Frokostpause (medbring egen frokost eller køb i kantinen)  

12.45–13.45 Referencehåndtering og referencehåndteringsværktøjer. 
Oprettelse og afprøvning. 

Oplæg og workshop 

 Pause  
14.00-15.00 

 
Overvågning af ny forskning 
- via søgeprofiler ved databaseværter. 
- via en profil hos alertservicen JournalTOCs. 

Oplæg og øvelser 

15.00-15.30 
 

Akademisk publicering. 
Opsamling og evaluering. 

 

Undervisere og vejledere: 
 Stacey Cozart, Chief Consultant, Centre for Teaching Development and Digital Media smc@tdm.au.dk 
 Henrik Vetter, fagspecialist, AU library hv@kb.dk 
 Birgitte Langkilde, fagspecialist, AU Library bl@kb.dk 
 Lars Jacob Jensen, bibliotekar, AU Library ljj@au.dk 
 Lotte Thyrring Andersen, fagspecialist, AU Library lta@kb.dk 
 Søren Elle, bibliotekar, AU Library elle@au.dk 

 
STED: Det Kongelige Bibliotek, Aarhus, C Victor Albecks Vej 1, bygning 1360, 8000 Aarhus C 

Undervisningslokalet i Underetagen. 


