Guide till informationssökning ABC
Nedan följer en guide till hur du bäst söker fram och hittar fakta och material till ditt
skolarbete.
När du har formulerat din frågeställning bör du fundera kring vilka sökord som kan vara bra
att använda när du söker i kataloger, på webben och i databaser. Att skriva ned synonymer
(liktydiga ord) innan du börjar söka är ett bra sätt att hitta fler användbara sökord.
Fundera även över mer övergripande eller utmärkande ämnesord som beskriver ditt ämne. Får
du för få eller inga träffar behöver du bredda din sökning, får du för många träffar behöver du
avgränsa sökningen, oavsett om du söker i en databas eller via en sökmotor på webben.

Var sökkritisk. Tänk källkritiskt. Granska allt material som du hittar!
På biblioteket kan du få enskild handledning och hjälp att hitta information till ditt skolarbete
eller gymnasiearbete. Välkommen in och boka tjänsten Boka Bibliotekarie!

1. Uppslagsverk
Börja alltid med att slå upp det du vill veta mer om i en uppslagsbok. NE
(Nationalencyklopedin) är en mycket säker källa som är källkritiskt granskad, alltid
uppdaterad och innehåller både text, faktafilmer och landfakta.
Ett annat bra uppslagsverk är World Book. Här kan du söka på engelska, spanska och
franska.

2. Böcker
När du behöver fördjupa dig i ett ämne så söker du i böcker. Titta först vad som finns på
skolbiblioteket. Därefter kan du se om Stadsbiblioteket har någon bra bok i ämnet. Om
boken du söker inte finns tillgänglig på något bibliotek kan skolbiblioteket skicka efter
boken från något annat stads- eller högskolebibliotek i Sverige. Detta kallas för fjärrlån.
Skolbiblioteket
Stockholms Stadsbibliotek
Libris (nationell katalog)

3. Sökmotorer och Internet
När du har kommit så här långt i din informationssökning söker du på webben med hjälp
av t.ex. sökmotorn Google, prova också att söka med Google avancerad sökning och
Google Scholar (vetenskapliga och akademiska webbkällor) efter ytterligare information.
Sök med dina sökord/ämnesord, orden ihop eller med hela fraser.
Google avancerad sökning
Google Scholar (vetenskapliga och akademiska webbkällor)

4. Artiklar
Använd tidningsartiklar för att ta reda på åsikter och olika forskningsrön inom ditt ämne.
Vad diskuteras inom ämnet? Vilka åsikter kan man ha kring ämnet? Var noga med att se
efter hur gamla artiklarna är. Inom vissa områden kan det vara bra att utgå från de mest
aktuella.
I Mediearkivet hittar du artiklar ur cirka 300 svenska tidningar och tidskrifter.
DOAJ (Directory of Open Access Journals )
Vetenskapliga tidskrifter med artiklar som publiceras fritt för alla att läsa på Internet.
Skolan prenumererar på både DN och SVD. Vill du komma åt tidningarna digitalt
kontaktar du biblioteket för lösenord.

5. Databaser och Söktjänster
Stockholm stad prenumererar på flera bra databaser (NE, World Book, Mediearkivet,
Landguiden) Genom att använda dem kan du spara tid. Allt är källkritiskt granskat och
innehåller bra material för ditt skolarbete. Här nedan hittar du några exempel på bra
databaser och söktjänster:
Landguiden (landdatabas, statistik, organisationer, konflikter)
SCB (statistiska centralbyrån)
DIVA (uppsatsdatabas med forskningspublikationer och studentuppsatser )
SwePub (avhandlingar, artiklar och konferensbidrag från svenska lärosäten och
myndigheter)

6. Filmat material
En faktafilm kan också vara en utmärkt källa till ditt skolarbete.
SLI Se strömmad film. (Stockholms stad, Medioteket) Skaffa personligt konto!
NE Play Skaffa personligt konto!
YouTube EDU
UR (Utbildningsradion)
SVT öppet arkiv

7. Skriv- och Referensguider
Skrivguiden.se Här får du stöd i ditt vetenskapliga skrivande.
Oxford (Uppsala Universitet)
Harvard (Uppsala Universitet)

