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INFORMATIONSSÖKNING 

 Jag vet vad jag vill skriva om, men hur hittar jag bra 

källmaterial att referera till i det skriftliga arbetet? 

 Hur kan jag snäva av mitt ämne så att det blir något 

som jag kan arbeta med? 

 

Här är en bra informationssökning nyckeln till att 

hamna rätt.  



VÄLJA SÖKVÄG 

 Google räcker till en viss del (+) 

 Filtrerat resultat - Överväldigande 

 Rätt sökord avgör mycket 

 Kunskap om området 

 Rätt sökväg för det du söker efter 

 Google – Databas – Webbplats 

 

http://tgbib.ulricehamn.se/web/arena/google


UPPSATSER.SE 

 Alla uppsatser som skrivs på svenska högskolor och 

universitet.  Finns i pdf-format i fulltext. 

 Enkelt att söka, ofta enkelt att hitta. 

 Du kan använda uppsatserna som källa. 

 Använd uppsatsens litteraturförteckning som hjälp i att hitta 

bra källmaterial till ditt arbete. 

 Biblioteket kan hjälpa till att fjärrlåna material. 

 Andra källor: DOAJ, Swepub, etc (+) 

 

http://tgbib.ulricehamn.se/web/arena/vetenskapliga-kallor


GLOBAL ISSUES IN CONTEXT 

 Engelskspråkigt uppslagsverk som uppdateras dagligen.  

 bit.ly/tg-giic  

 Material ur dagstidningar, veckotidningar, vetenskapliga magasin & uppsatser samt 

viss statistik.  

 Sök på områden och ämnen (Browse issues and topics).  

 Sök på en världskarta (World map) och välj där ett favoritområde i vänsterfältet 

så får du upp markeringar för de länder där det finns material kopplade till ditt 

valda ämne.  

 Leta i videogalleriet.  

 Sök på nyheter från världens ledande tidningar (World news).  

 Använd resurser för forskning och lärande (Research tools / Educator 

resources).  

 Fråga Peter i biblioteket om ni behöver tips eller hjälp kring databasen. 

http://bit.ly/tg-giic
http://bit.ly/tg-giic
http://bit.ly/tg-giic
http://bit.ly/tg-giic


BIBLIOTEKETS BÖCKER 

 Mycket material finns det direkt tillgång till. 

 Stadsbiblioteket har också massor med material som vi 

snabbt kan få hit.  

 Fråga Peter eller Carin i biblioteket om ni behöver tips eller 

hjälp för att hitta rätt. 

 



DAGSTIDNINGAR 

 Mediearkivet: de flesta svenska dagstidningar. Tips : 

Debattartiklar i Svenska Dagbladet & Dagens Nyheter – ofta 

stora nationella frågor. (Direktinloggning via Biblioteket@Fronter) 

 Library PressDisplay: 2300 tidningar från hela världen som 

man kan läsa i fulltext. Sparas 1-3 månader. (Direktinloggning via 

Biblioteket@Fronter) 

http://www.elib.se/library/mediearkivet.asp?lib=784
http://library.pressdisplay.com/pressdisplay/viewer.aspx?articket=553CA96F72CC441DBF318815AA64C51E
http://library.pressdisplay.com/pressdisplay/viewer.aspx?articket=553CA96F72CC441DBF318815AA64C51E
http://library.pressdisplay.com/pressdisplay/viewer.aspx?articket=553CA96F72CC441DBF318815AA64C51E


TIDIGARE GYMNASIEARBETEN 

 Från 2007 och framåt. Du letar reda på dem via bibliotekets 

katalog (frasen ”Projektarbeten OR Gymnasiearbeten” 

måste vara med som sökord). Är arbetet digitalt så finns de att 

läsa på Biblioteket@Fronter.  



ANDRA DATABASER 

 Global grant – sök stipendier. 

 Science in context – medicinskt och naturvetenskapligt 

lexikon. 

 Landguiden – bra info om länder. (Tips: Global issues > World map) 

 Nationalencyklopedin. 

 MasterFile – material inom de flesta områden.  



KÄLLKRITIK 

 Wikipedia eller Nationalencyklopedin? 

 

 Vem står bakom materialet? 

 Varför har materialet gjorts? 

 Hur ser materialet ut? 

 Jämför med andra källor. 

 Balansera ditt arbete. 

 

 Varför tänka källkritiskt? 



FRÅGOR? 

Nu är det dags att ställa alla dumma frågor.  

Det är bättre att fråga och verka dum än att inte fråga och förbli 
dum. (Okänd) 

 

Vill ni så kan jag också boka in tider där jag enskilt eller i 

grupp kan hjälpa er med informationssökningen. Tiden det 

tar blir troligtvis bara 10-20 minuter, men kan vara 

ovärderligt om ni utnyttjar tiden rätt.  



AVSLUTNING 

Viktigast att komma ihåg: 

 Hitta bra källor 

 Använd bibliotekets 

resurser 

 Boka tid för personlig 

hjälp 

 

 

Dessutom: 

 Säkerhetskopiera varje 

version av ditt arbete på 

minst tre ställen (ex e-post, 

extern server, datorn, usb-

minne). Då undviker du det 

värsta som kan hända: Att 

allt försvinner… 



ÖPPEN FÖRELÄSNING 

Informationssökning 
21 maj 2013 kl 08:30 

Källor och källkritik 
22 maj 2013 kl 14:15 

 
 


