
 

 

 

 

 

 

 

 

Ämnesdatabaser 
 

Alex - Författarlexikon 

Om svenska och utländska skönlitterära författare och  

deras verk. Recensioner och fördjupande teman som t ex  

”Romantiken”, ”Upplysningen” och ”Vad är Fantasy?”. 
 

Gale - Literature Resource Center  

Fakta, artiklar, analyser och essäer om internationella författare  

och deras verk. Material om t ex dystopier, klassiker,  

postkoloniala verk och filmatiseringar av böcker. 
 

Gale in Context - Biography   

Faktatexter från uppslagsverk och artiklar om historiska och  

nutida personer från hela världen, t ex vetenskapsmän, politiker,  

idrottare, skådespelare och andra berömda personer som t ex  

Malala Yousafzai, Frida Kahlo, Malcolm X. 
 

Gale in Context - Global Issues  

Faktatexter från uppslagsverk, artiklar från tidningar och  

vetenskapliga tidskrifter samt primärkällor inom en rad ämnes-  

områden t ex: mänskliga rättigheter, HBTQ- frågor,  

konflikter, flyktingar, hållbar utveckling, ekonomi, hälsa. 
 

Gale in Context - Science  

Faktatexter från uppslagsverk, artiklar från tidningar och  

vetenskapliga tidskrifter samt primärkällor inom natur- 

vetenskapliga ämnen: biologi, kemi, fysik, astronomi, teknik,  

matematik, miljö, hälsa och medicin.  
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BIBLIOTEKETS  

DATABASER 

 

Att lära sig söka information  

på olika sätt  

är högskoleförberedande!  

Sök och hitta information  

via bibliotekets databaser! 



Rudbecks biblioteks databaser 
 

 

Databaser är en del av det som kallas den djupa webben. På den djupa webben 

finns mycket information i betaltjänster. Google och andra sökmaskiner kan inte 

hitta den information som finns lagrad där. Det finns alltså väldigt mycket bra  

information på webben som du inte kan googla dig till. Som elev på Rudbeck har  

du tillgång till ett antal tjänster/databaser på den djupa webben.  
 

Så hör gör du för att hitta till databaserna: 
 

 

När du är i skolan kommer du lättast åt dem från:  

http://www.rudbeck.se/bibliotek/databaser/ 

 

När du inte är i skolan ska du logga in på SchoolSoft  

och titta under: Filer & länkar → Alla filer & länkar →  

Biblioteksdatabaser                                                  

 

OBS! NE kräver också att du loggar in med ditt  

google-konto 

 

 

Bibliotekarierna och biblioteket  
 

Bibliotekarierna visar hur man söker i de olika databaserna och kan hjälpa dig  

i din informationssökning och med dina källkritiska frågor.  
 

I biblioteket finns också annat du behöver i din informationssökning:  

böcker och tidskrifter. Du kan kopiera eller scanna bibliotekets material och  

du kan skriva ut material från databaserna.  

 

Om du behöver låna en bok - ta med ditt rudbeckskort.  
 

 

 

 

Uppslagsverk & information om länder och konflikter 
 

 

Nationalencyklopedin - NE  

Uppslagsverk på svenska. Här finns också NE:s ordböcker från 

svenska till många olika språk t ex engelska, spanska och arabiska  

samt Lexin-ordböcker på flera olika språk. 
 

Britannica  

Uppslagsverk på engelska med mycket bilder och interaktiva kartor.  

Här finns också olika primärkällor t ex berömda brev eller tal.  
 

Landguiden från Utrikespolitiska institutet 

Fakta om alla världens länder med information om geografi,  

befolkning, samhälle, politik, historia, ekonomi samt om olika konflikter  

och internationella organisationer. På statistiksidorna kan du jämföra  

utvecklingen i världens länder på olika sätt samt skapa egna tabeller. 

 

Artiklar från tidningar & tidskrifter 
 

EBSCO - MasterFILE Premier 

Artiklar på engelska från akademiska tidskrifter samt bransch- och  

nyhetstidskrifter. I vissa ämnen finns artiklar från 1920-talet och  

framåt. Här finns också faktatexter från uppslagsverk, primärkällor  

samt bildbank med kartor, flaggor och foton.  
 

Mediearkivet 

Nordens största nyhetsarkiv. Här hittar du tidningar som DN, SvD, Aftonbladet,  

Expressen och material från tusentals andra källor från tidigt 90-tal och framåt,  

t ex Affärsvärlden och Läkartidningen.  

   -Klicka på Tidsperiod och välj ett visst datum om du söker en särskild artikel.  

   -Välj en längre period som t ex 3 år om du söker artiklar i ett ämne.  

   -Klicka på Sökfilter om du vill ha fler möjligheter att utforma din sökning. 

 

 

 

 


