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Uppdaterad databas om ”allt”… 
Vi utgår från ett exempel som kan hjälpa er att förstå hur allt hänger 
ihop…  

Klicka på området ”Conflict and diplomacy”. http://bit.ly/tg-giic   
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Under Browse issues and Topics  Conflict and diplomacy 
Här finns en stor mängd med ämnen inom området 
”Konflikter och diplomati”. Vi väljer här  
 Syrian civil unrest 
Du är nu i en portal som heter Syrian civil unrest. Här finns 
först en översikt (overview) i mittenfältet. De första 20-talet 
raderna syns här, klickar du på  
 View full overview får du hela artikeln, skriven av 
gruppen bakom Global issues in context (Giic). Markera en 
text så kan du sedan använda ”Listen”-funktionen. Då kan 
man lyssna på texten eller på valda delar av texten. Man kan 
dessutom spara den som mp3-fil om man så önskar. I 
vänsterfältet kan du även se relaterade begrepp – bra att 
använda sig av för att få mer specificerade resultat som är 
närbesläktat med portalens ämne.  
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Tillbaka till portalen  Syrian civil unrest.  
I vänsterfältet hittar du först länkar till videofilmer eller 
bilder, ibland finns dessa på externa webbplatser (observera 
att dessa webbplatser ibland har begränsat användandet till 
att européer inte får tillgång till materialet).  
Under detta hittar du sökrutan för att söka inom portalens 
artiklar, bra för att snäva av sökresultatet.  
Relaterade portaler är också detta bra för att gå vidare om 
du insåg att detta inte var det du sökte efter, exempelvis att 
du egentligen sökte efter ”Libyan civil unrest”.  
Längst ner hittar du Research tools och Educator resources, 
två avdelningar som kan stärka er som pedagoger i första 
hand.  
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I högerfältet kan eleverna eller ni dela med er av artiklarna 
via exempelvis facebook eller twitter till andra elever.  
Vi hittar också material i form av podcasts (inspelat 
material), primära resurser (expertutlåtanden, etc), tips på 
webbplatser och tips om hur man engagerar sig i denna 
fråga på olika sätt.  
 
I mittenfältet hittar vi  
• hur olika delar av världen ser på frågan (Global viewpoints) 
– ofta hämtat ur centrala tidningar 
• referensmaterial (bland annat uppslagsverk i fulltext) – 
klicka på ”View all” och sedan Syria så får du en maxad och 
uppdaterad Landguiden om just Syrien.  
• statistik 
• senaste nyhetsflödet i ämnet, allt i fulltext 
• tidskriftsartiklar i fulltext 
• akademiska artiklar i fulltext 
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För att hitta material om en viss världsdel, använder du 
kartfunktionen längst upp på sidan ”World map” – klicka ex 
på ämnet Human trafficking i vänsterfältet och gå sedan 
vidare till det land som intresserar dig.  
 
Författare 
Sök på Astrid Lindgren – du får upp tidskriftsartiklar, aktuella 
nyheter och referenskällor (uppslagsverk). Vill du särskilt ha 
de källor som nämner Astrid Lindgren som nyckelord (vilket 
exkluderar de artiklar där hon bara nämns i förbigående) får 
du använda dig av Avancerad sökning och ”Keyword”.  
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Detta var en kortare genomgång av Global issues in context. 
 
Fråga mig gärna mer… 
 
Powerpointpresentationen hittar du som en pdf-fil på 
http://bit.ly/tg-oppna2 
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