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NÅGRA TIPS KRING ATT SÖKA INFORMATION 

 

1. Skaffa förkunskaper 

 

Ju mer du vet om ett ämne, desto lättare blir det att bestämma vad du vill skriva om inom 

ämnesområdet och därmed blir det lättare att söka information om det. 

 

Uppslagsböcker och läroböcker är bra tips för att skaffa sig en överblick.  

 

Elektroniskt uppslagsverk 

NE – Nationalencyklopedien - åtkomst via skolans nätverk (Voxnadalens Gymnasiums 

hemsida, Biblioteket, Informationssökning) 

 

 

2. Formulera frågor och skriv ner tänkbara sökord. 

 

Vad vill du ha svar på? Försök att formulera frågor och tänka ut ord som du kan söka på. 

 

 

3. Söka information. 

 

 Faktaböcker 

 

Sök i bibliotekens bokkataloger. Dessa kommer du åt via skolans nätverk (Voxnadalens 

Gymnasiums hemsida, Biblioteket, Informationssökning). 

 

 - Gymnasiets bibliotekskatalog 

 

 - HelGe (Bibliotek i Gävleborgs län) 

 

 - Libris.se (Universitets- och högskolebibliotek i Sverige) 

 

 

 Ämnesdatabaser 

 

Sök i skolans ämnesdatabaser. Även dessa kommer du åt via skolans nätverk 

(Voxnadalens Gymnasiums hemsida, Biblioteket, Informationssökning). 

 

       - ALEX  författarlexikon 

 

       - Landguiden 

 

       - Utrikespolitiska institutet 
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 Tidnings- och tidskriftsartiklar 

Aktuella ämnen kan du hitta i tidnings och tidskriftartiklar. Följande databaser, som du 

hittar via skolans nätverk kan vara dig till hjälp (Voxnadalens Gymnasiums hemsida, 

Biblioteket, Informationssökning): 

  

     - Artikelsök 

 

     - Mediearkivet 

 

 

 Internet 

 

 - GOOGLE 

Det är mycket vanligt att vi börjar med att söka på Google när vi söker på Internet. 

Det du ska tänka på är att sökresultatet på Google rankas bl a efter nyckelorden (innehållet) på 

webbsidan, antalet besökare som webbplatsen har samt antalet länkar till och från webbplatsen. De 

högsta träffarna behöver inte alltid vara de som är bäst eller mest trovärdiga.  
 

-  Gå direkt till en webbplats 

      Myndigheter och organisationer har ofta användbar information. Om du t ex söker statistik                    

      om arbetslöshet i Sverige kan det passa bra att gå direkt till Statistiska centralbyråns   

      webbplats. 

 

 

- Länksamlingar 

Uppdaterade webbplatser inom ett ämne kan du även söka i länksamlingar. Länksamlingar 

har ofta en redaktion som kvalitetssäkrar webbplatserna.  
 

Följande länksamlingar, som du hittar via skolans nätverk kan vara dig till hjälp 

(Voxnadalens Gymnasiums hemsida, Biblioteket, Informationssökning): 

 

Länkskafferiet     http://www.lankskafferiet.org 

 

Bibblan guidar    http://bibblanguidar.se/ 

 

 

Till sist: fråga gärna skolans bibliotekarie! Jag hjälper dig gärna! 

 

 

KOM IHÅG! VAR KÄLLKRITISK! TRO INTE PÅ ALLT DU LÄSER, SER OCH HÖR! 

 

Kontrollera alltid att dina källor verkar pålitliga och trovärdiga. Använd dig av materialet om 

källkritik för att veta vilka frågor du kan ställa. 
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