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Informationssökning – tips och råd  
 
Det första du behöver tänka på när du söker efter information är att fråga 
dig: Vad fick du för uppgift av din lärare? Vad förväntas av dig? Hur lång tid 
har du på dig? Har läraren bestämt hur många källor och vilka slags källor du 
ska använda?  
 
Nästa steg är att tänka på vad du redan vet om ämnet och vad du vill söka 
information om. Vad är det med ämnet som intresserar dig och vilka frågor 
har du? Skriv ner dina idéer. Ofta hjälper skrivandet dig att organisera dina 
tankar. Välj ett ämne som intresserar dig, eftersom det då blir roligare att 
genomföra informationssökningen. Det är också bra att brainstorma och 
diskutera dina idéer med klasskamrater.  
  
Nu är det dags att söka efter bakgrundsinformation. Biblioteket 
rekommenderar encyklopedier och uppslagsböcker. Det är den kortaste 
vägen till informationen du behöver och som du vet är relevant och pålitlig.  
 
Medan du läser artiklar i encyklopedier och hittar definitioner i uppslagsverk 
kommer du att träffar du på begrepp. Det kan vara namn på personer, 
platser, händelser och begrepp. Skriv ner dessa, därför att du kommer 
behöva dem senare som sökord.  
 
När du letar efter bakgrundsinformation så kan du komma att känna dig 
förvirrad. Du är inte ensam. Ta gärna hjälp av bibliotekarie eller lärare. 
Eventuellt kommer det då klarna vad du behöver fokusera på och skriva om.   
 
Du har nu en översikt över ditt ämne från att ha läst om det i encyklopedier. 
Det är nu dags att formulera eller omformulera vad du vill fokusera på. Skriv 
sökfrågor, till exempel: ”vem är Marie-Antoinette? Vilka slags inflytande 
hade hon i samhället?”.  Försäkra dig om att läraren godkänner den riktning 
du har valt.  
 
Innan du söker svar på dina frågor, så se över dina sökord. Du skrev ner dessa 
när du tittade i uppslagsböcker och encyklopedier. Vilka sökord kommer 
hjälpa dig bäst att hitta djupare information? Är det några begrepp i din  



sökfråga som du kan använda som sökord? Fundera också över synonymer 
och fraser som du också skulle kan använda.  
 
Nu är det dags att planera vart du ska hitta informationen. Det finns 
databaser som innehåller information om många ämnen och några som  är 
ämnesspecifika.  
 
Använd information från en rad olika informationskällor. Till exempel 
nyheter, faktaböcker, vetenskapliga artiklar, statistik, intervjuer, videos, 
bilder, dagböcker med mera. Då försäkrar du dig om att få med olika 
synvinklar på ditt ämne och inte missa viktig information. Vilken kommer bli 
din vägledande sökfråga? Bestäm detta tillsammans med läraren och 
fortsätt informationssökningen tills du är redo att börja skriva. 
 
Nedan är den informationssökningsprocess du går igenom när du genomför 
ett projekt. Den skissar hur du kan känna och när. Du kan upptäcka att du 
känner olika under olika delar av processen. Du kan behöva gå framåt och 
bakåt. Det är normalt. Kom ihåg att prata med en bibliotekarie eller lärare 
om du känner du förvirrad eller orolig.   

 
Inspirerad av: https://inquirylearingbestpractice.wordpress.com/analysis-of-the-ila/ [2017-03-14]. 

Modellen för informationssökning som beskrivs och används ovan är utarbetad av Carrol Collier Kuhlthau 
2004. 

 
 

https://inquirylearingbestpractice.wordpress.com/analysis-of-the-ila/
https://inquirylearingbestpractice.wordpress.com/analysis-of-the-ila/
https://inquirylearingbestpractice.wordpress.com/analysis-of-the-ila/


Källor 
 
Du kan nå de flesta källor via bibliotekets blogg:  
https://lmcgotaberg.wordpress.com/  
 
Via bloggen hittar du encyklopedier som skolan prenumererar på. De 
är anpassade för högstadiet och gymnasiet:  
 

 Britannica (på engelska): en stor, användarvänlig 
encyklopedi, som tillhandahåller information på olika 
läsnivåer, med relaterad information bifogad (så som 
multimedia, tips på webbsidor med mera).    

 

 Discover (på engelska): Den är en lättläst encyklopedi, 
utrustad med kategorier som det är lätt att klicka sig fram i. 
Artiklarna kan översättas till flera olika språk.   

 

 Estudiantil Hallazgos (på spanska): Här kan du hitta 
definitioner från uppslagsböcker, bilder och kartor med 
mera.  
 

 Funk & Wagnall’s New World Encyclopedia (på engelska): 
Förutom artiklar kan du hitta bilder och kortfattad, biografisk 
information med mera.  

 

 L’Encyclopédie Découverte (på franska): Förutom artiklar 
kan du hitta definitioner från uppslagsböcker, bilder och 
kartor med mera.  

 
En del databaser är ämnesspecifika medan andra innehåller 
information inom olika ämnesområden. Här är tips på databaser som 
passar skolämnen inom LGRM:  
 

https://lmcgotaberg.wordpress.com/


 Alex Författarlexikon (på svenska och en del information på 
engelska och tyska): Här kan du hitta biografisk information 
om författare, litterära priser, begrepp, genrer och litteratur 
från olika länder.   
 

 Explora Secondary School (på engelska): ges ut av EBSCO. Den 
här ämnesöverskridande databasen är användarvänlig, ger 
goda översikter över ämnen och du hittar kategorier som är 
lätta att klicka sig fram mellan.  

 
 Forskning.se (på svenska): Artiklarna är skrivna av journalister 

som vill låta allmänheten ta del av aktuella forskningsresultat 
och nya tekniska nyheter i Sverige.  

 
 Global Issues in Context (på engelska, franska, portugisiska, 

spanska): En ämnesöverskridande databas. Den knyter ihop 
många olika källor och olika slags informationskällor i syfte att 
skapa global medventehet. Den här databasen är också bra 
om du vill söka information om ett specifikt land.   

 
 Globalis (på svenska, finska, isländska och norska): Ges ut av 

Förenta Nationerna (FN):  Här hittar du information om 
internationella avtal och organisationer.  

 
 Globalportalen (på svenska): ges ut av hjälporganisationer, 

vuxenutbildning och högskolor: Här kan du ta del av nyheter 
inom mänskliga rättigheter, demokrati, global ekonomi, 
klimatfrågor med mera. 

 
 GreenFILE (på engelska): Här kan du hitta information om 

människans påverkan på miljön.  
 

 

http://www.alex.se/Remote/?Key=o12fp7ISGR8
http://www.forskning.se/
http://find.galegroup.com/gic/start.do?prodId=GIC&userGroupName=intgot
http://www.globalis.se/
http://globalportalen.org/


 Health Source – Consumer edition (på engelska): ges ut av 
EBSCO. Här kan du hitta artiklar från 
konsumenthälsotidningar, om mat och näring, sport och 
hälsa, psykologi och medicin.  

 
 JSTOR (på engelska, franska, spanska, tyska med flera språk): 

Den innehåller primärkällor och både äldre och nyare 
nummer av olika tidskrifter. Den är ämnesöverskridande, men 
specialiserad inom humanistiska och samhällsvetenskapliga 
ämnen.  

 
 Mediearkivet (på svenska): innehåller artiklar från svenska 

dagstidningar och magasin.  
 

 Middle Search Plus (på engeslka): Innehåller en stor 
uppsättning primärkällor, till exempel historiskt och 
biografiskt material med mera.  

 
 Opposing Viewpoints in Context (på engeska): Innehåller 

olika källor och slags informationskällor som täcker 
information inom samtida, “heta” ämnen, inom framförallt 
språk, konst and naturvetenskap.   

 

 Science Reference Center (på engelska): Det här är en 

databas inom matematik, biologi, fysik, kemi, 

miljövetenskap och hälsa och medicin. Den här databasen  

innehåller artiklar med mera. Du kan också hitta biografisk 

information om vetenskapsmän och –kvinnor. 

 

 Topic Search (på engelska): Denna ämnesöverskridande 
databas innehåller olika slags informationskällor, speciellt 
inom samhällsvetenskapliga ämnen, ekonomi och 
vetenskapliga upptäkter.  

http://www.jstor.org/
https://www.retriever-info.com/autologin/mase/?j_username=EDUC&j_password=goteborg
http://infotrac.galegroup.com/default/intsgot?db=OVIC
http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&custid=ns056232&profile=scirc


 

 World Book (på engelska och andra språk): Du kan få 
översikter inom olika ämnesområden, genom att gå till 
Advanced Search. Du kan också få hjälp med citeringar 
genom alternativet Student. Det finns en modul som 
tillhandahåller tidslinjer inom olika ämmesområden, tidiga 
befolkningar, drama, naturvetenskap. Du kan också läsa 
eböcker via World Book. 

 
Via biblioteksbloggen kan du också söka i ISGR Library’s 
bibliotekskatalog, där du kan hitta faktaböcker, skönlitteratur, 
tidskrifter, magasin och andra informationskällor. Här är länken: 
 
http://isgr.mlasolutions.com/oasis/catalog/(S(c43gwkv3hlcotfrfcenc
5tut))/Default.aspx?installation=Default  
 
Där finns flera nyhetskällor tillgängliga via:   
 

 Newspaper Source (på engelska): Den innehåller 
nyhetsartiklar från internationella, nationella och regionala 
dagstidningar. Den är dock ganska USA-centrerad.  
 

 Onlinenewspapers.com (på engelska, franska, spanska, tyska, 
italienska, portugisiska): genom den här länkkatalogen får du 
tillgång till akutella dagstidningar från hela världen.  

 

 8 sidor (på svenska, engelska, arabiska, persiska pashto, 
somaliska med flera språk): en lättläst tidskrift som innehåller 
nyheter.   

  

 Mediearkivet (på svenska): innehåller artiklar från svenska 
dagstidningar och magasin.  

 
 

http://www.worldbookonline.com/wb/products?ed=all&gr=Welcome+International+School+Of+Gothenburg%21
http://onlinenewspapers.com/
http://8sidor.se/
https://www.retriever-info.com/autologin/mase/?j_username=EDUC&j_password=goteborg


 
Källkritik  
 
Att vara källkritisk innebär att kritiskt granska, analysera, tolka och 
värdera information. Syftet är att kontrollera om informationskällan 
är relevant, trovärdig och har hög kvalitet. Svaga källor kan leda till 
att ditt arbete får dålig kvalitet. 
 
Det är viktigt att granska källor med en ifrågasättande attityd. Om du 
använder webbsidor behöver du avsätta mer tid för att vara källkritisk 
än om du använder tillförlitliga källor, så som encyklopedier och 
artiklar från databaser. 
 
Du bör alltid använda testet De fyra v:na: Vem har skrivit vad för vem 
och varför?  
 

 Vem har skrivit informationen? Är det en expert inom 
ämnesområdet? Är det en organisation eller privatperson? 
Vilka kvalifikationer har författaren?  Vilka är författarens 
tillhörigheter? Kan du upptäcka någon bristande neutralitet 
(personlig, emotionell, hur data samlats in, en analys 
genomförts eller något annat)? Finns det någon 
kontaktinformation? 
 

 Vad innehåller källan? Är den relevant för det du gör? Citerar 
författaren varifrån informationen kommer? Backar 
författaren upp informationen med hjälp av andras 
forskning/åsikter och så vidare? Skulle du vara bekväm att 
använda den här informationen om du var en vetenskapsman 
eller forskare? Är den välskriven? När var informationen 
uppdaterad senast? Kan du hitta samma information någon 
annanstans?  

 



 Vem är det skrivet för? Är det anpassat efter den publiken? 
Gör en bedömning om publiken är akademisk eller en bred 
allmänhet, vilken åldersgrupp, vilket kön etctera. Hur avslöjar 
källan den tilltänkta publiken?  

 
 Varför har informationen skapats? Anger författaren i 

klartext varför informationen skapats? Är den till för att 
informera, inge känslor, roa, tjäna pengar, uttrycka åsikter 
eller sprida propaganda? Till exempel, används fakta, en 
neutral ton, förekommer det annonser, swish-nummer eller 
något annat. Försök hitta ledtrådarna!   

 
Tips! Kom ihåg att vem som helst kan lägga ut information på 
internet. Det är ditt jobb att faktagranska, att undersöka information 
i syte att verifiera fakta. Här är några exempel på vad du kan göra för 
att faktagranska:   

 Leta efter informationen i en encyklopedi för att få ett mer 
objektivt perspektiv. 

 Kontrollera vad andra källor, till exempel  databaser och 
nyheter säger om informationen eller författaren. 

 Slå upp författarens referenser. Är det skäliga slutsatser som 
dras? 

 Om du använder en webbsida, kontrollera domännamnet 
(.com, .edu, info., .gov etc.). Det kan ge dig en ledtråd till 
eventuell partiskhet. 

 
 

 

 
 



Primär- och sekundärkällor 
 
Du kommer bli frågad om att använda primär- och sekundärkällor i 
din informationssökning. Här är exempel:  
 
En primärkälla är när informationen kommer direkt ifrån en källa eller 
är källa närmast det undersökta ämnet. Vanligtvis har primärkällan 
skapats genom forskning eller observation. Ofta är den skapad vid 
tiden för en händelse. 
Exempel på primärkällor är nyhetsartiklar skrivna av en journalist 
under eller strax efter en händelse, data, statistik, vittnesskildringar, 
inspelade intervjuer, telefonintervjuer, tekniska rapporter, sånger, 
dramer, email som ber  om specifik information, publicerade resultat 
av vetenskapliga upptäckter, allmänna omröstningar, 
enkätundersökningar.   
 
En sekundärkälla är när författaren har använt information någon 
annanstans ifrån. Den ursprungliga informationen har blivit 
analyserad, kommenterad, sammanfattad, utvärderad eller tolkad. 
Exempel på sekundärkällor är artiklar som analyserar data från 
webbsidor, tolkningar av kreativa arbeten, artiklar som analyserar 
redovisningar av ett problem, kommentarer om andras 
forskningsresultat som presenteras i tidskrifter, översiktsartiklar, 
handböcker eller videos om hur man använder verktyg, läroböcker, 
uppslagsböcker, encyklopedier.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Det här är vad du behöver tänka på och vara medveten om:  
 
Primärkällor ger dig ofiltrerad tillgång till autentisk information, men 
möjligtvis partisk information. När du använder den här typen av 
information vet du att den är ursprunglig.  Du behöver dock använda 
analytiska färdigheter för att kunna avgöra om det är en bra källa.  
 
När du använder sekundärkällor förlitar du dig på någon annans 
tolkning och behöver vara mer källkritisk. Sekundärkällor är bra för 
att utöka förståelsen av ett ämne. Du kan använda sekundärkällor  i 
olika syften, till exempel:  
 

 Artiklar från encyklopedier och översikter: för att bygga upp 
bakgrundsinformation. 
 

 Faktaböcker och läroböcker: för att beskriva huvuddragen i 
ett ämne och kunna ge mer detaljerad information än artiklar 
från encyklopedier.  

 

 Artiklar från tidskrifter: för att använda djupare kunskap och 
formulera argument. 
 

 Nyheter, bloggar och sociala medier: för att undersöka s 
trender.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Källa: https://cdn.slidesharecdn.com/ss_thumbnails/academic-honesty-2-1227149900857646-8-
thumbnail.jpg?cb=1293020351[2017-09-13]. Ändringar har gjorts av den ursprungliga bilden. 

 
Akademisk hederlighet  
Det är viktigt att vara ärlig med varifrån du hämtar information. Det 
är också viktigt att ge erkännande till författare för deras hårda 
arbete.  
 
Genom att citera dina källor skyddar du dig också mot plagiarism. Att 
plagiera betyder att du använder någon annans text, idéer 
(intellektuell egendom), bild eller musik utan att ange varifrån det 
kommer.  
 
Citeringar eller referenser berättar för läsaren att du använder 
information från en annan källa. Du ska alltid skapa en bibliografi som 
listar alla källor du läst men inte nödvändigtvis bidragit till ditt arbete.   
En referenslista listar alla källor som har haft inflytande över ditt 
arbete. 
 
 

 



Hur skapar du en citering?  

Du kan använda webbsidor för att skapa citeringar, till exempel 
Easybib, Noodletools MLA Lite eller RefME. Däremot måste du veta 
vilka element som kan ingå i en citering.  
 

 Författarens namn (eventuellt kan det vara namnet på ett 
universitet, en institution eller organisation) 

• Titel  
• Tryckort 
• Förlag 
• Utgivningsår 
• Sidnummer 
• Volym och nummer (för artiklar hämtade från tidskrifter) 
• Etc.  

 
Kom alltid ihåg att hålla ordning på dina citeringar och källor. Du kan 
göra en lista på alla källor och maila dem till dig själv, använda 
refme.com, spara dem på ditt skrivbord etcetera. Hur håller du 
ordning på dina källor?  
 
För mer information, fråga biblioteket och ta en titt på skolans 
academic honesty policy (AHP):  
 
https://lmcgotaberg.wordpress.com/academic-honesty-policy/ 
 

 

 
 



Citering enligt MLA7 
Exempel på hur du citerar enligt MLA-formatet:  
 
Bok (tryckt) 
Författarens efternamn, förnamn. Titel på boken. Tryckort: Förlag, 
tryckår. Tryck.  
 
Artikel i encyklopedi online  
Författarens efternamn, förnamn. ”Titel på artikeln”. Namn på 
encyklopedin/uppslagsboken. Tryckort: förlag, utgivningsår. 
Webbsidans titel. Webb. Tillgänglig datum, månad, år.  
 
Artikel i dagstidning 
Författarens efternamn, förnamn. “Titel på artikeln”. Namn på 
dagstidningen, Publikationsdag månad år: Sida/sidor. Webbsidans 
titel. Tillgänglig datum, månad, år.   
 
Artikel i tidskrift i databas 
Författarens efternamn, förnamn. ”Titel på artikeln”. Tidskriftens 
namn. Volym. Nummer (Publikationsår): Sida/sidor. Databasens 
namn. Webb. Tillgänglig datum, månad, år.  
 
Blogg 
Författarens efternamn, förnamn. “Titel på blogginlägg”. Typ av 
bloggpost.* Namn på webbsidan/bloggen. Namn på 
institution/organisation bakom webbsidan.  Publikationsdatum dag 
månad år. Webb. Tillgänglig datum, månad, år.   
 
* Bloggposttyp avser vilken typ av blogg du använder. Är det en 
vanlig blogg på en webbplats, en ljudblogg (podcast) eller en vlog 
(videoblogg)? 
 
 
 



Film/filmklipp 
Regissörens eller producentens efternamn, förnamn. ”Titel på 
film/filmklipp”. Online video clip. Titel på webbsidan. Utgivare eller 
sponsor av webbsidan. Datum för publikationsdatum datum månad 
år. Webb. Tillgänglig datum månad år.  
 
Om du har laddat ned filmen från Youtube behöver du också 
inkludera information om vem som har laddat upp filmklippet. 
 
Webbsida med författare 
Författarens efternamn, förnamn. ”Titel på artikel”. Titel på 
webbsidan. Utgivare eller sponsor av webbsidan. Publikationsdatum 
datum månad år. Webb. Tillgänglig datum månad år.   
 
Webbsida utan författare 
”Titel på artikel”. Titel på webbsidan. Utgivare eller sponsor av 
webbsidan. Publikationsdatum datum månad år. Webb. Tillgänglig 
datum månad år.   
 
En intervju som du har gjort 
Den intervjuades efternamn, förnamn. Typ av intervju (Personlig 
intervju, Skype intervju, telefonintervju, etcetera) Dag månad år. 
 
(Om du använder intervju från en webbsida, bok, tidskrift, TV/radio 
får du ändra citeringen utifrån det. Du kan ta hjälp av Easybib.)  
 
Fotografi hittat på en webbsida  

Fotografens  efternam, förnamn, Titel på fotografi. År som det 
skapats. Namn på museum/institution som innehar fotografiet, ort 
för institutionen. Titel på webbsidan. Webb. Tillgänglig datum månad 
år.  
 
 



För mer information och information om hur man citerar andra slags 
källor se:  
 
https://owl.english.purdue.edu/owl/resource/747/01/ 
 
http://www.easybib.com/guides/citation-guides/mla-format/ 
 

Välkommen till ISGR Library! 
 

Öppettider 
Måndag-torsdag kl. 8-16 

Fredagar kl. 8-15 
 

Kontaktuppgifter 
Elin Wästlund 

Elin.wastlund@isgr.se 
 

Tel. nr: 031-7089206 
 

Adress: 
ISGR Library 

Molinsgatan 6, vån 4 
411 33 Göteborg 

 

 

https://owl.english.purdue.edu/owl/resource/747/01/

