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Tips - för bättre träffar  

när du söker i en databas! 

•  Bocka för rutan Full text  

 

•  Bocka för rutan Peer Reviewed     

   Peer review är när vetenskapliga publikationer   

   läses/granskas av ämnesexperter innan de 

   accepteras för publicering, Det är en form av  

   kvalitetsgranskning.    
 

•  Pröva: Utökad sökning / Advanced search 

 

•  Pröva : Search within results                            

   i GALE-databaserna 
 

•  Pröva trunkering * för att vidga din sökning 

   I de flesta databaser kan du söka på delar av ord  

   genom att använda trunkering. Tecknet för      

   trunkering är i de flesta databaser asterisk,*  

   Ex. skriv miljö* då får du träff på, miljön, miljö-   

   förstörelse, miljöpåverkan  
 

•  Pröva att använda flera sökord i kombination 

   med trunkering  

 

 

Fråga oss i biblioteket om  

du behöver sökhjälp! 
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Vad behöver du? 

 

Sökvägar 

 

Vad hittar du? 

 

 Grundläggande fakta,   

 definition av ord och begrepp 

 

 www.rudbeck.se/bibliotek/databaser 
 

Nationalencyklopedin (NE), 

Ordböcker i NE, Britannica, Landguiden 

(texter skrivna av ämnesexperter) 
 

 

 Fördjupande text i ett ämne 
 

 www.rudbeck.se/bibliotek/ - Sök böcker 

 

 

Böcker om t ex ekonomi, historia,  psykologi, 

religion, sociologi (använd innehållsförteck-

ning/register för att hitta i böckerna) 

 Forskning, vetenskapliga texter 
 

 www.rudbeck.se/bibliotek/databaser 
 

 Gale in Context: Biography, Global Issues,  

 Science samt Literature Resource Center 
 

 

 

Vetenskapliga artiklar i fulltext inom  

bl a naturvetenskap, samhällsvetenskap,  

ekonomi, litteraturvetenskap.  

 

 Aktuella debatter, händelser,  

 intervjuer och recensioner 

 

 www.rudbeck.se/bibliotek/databaser 
 

 EBSCO MasterFILE Premier, Mediearkivet  

 (ArtikelSök finns bara i biblioteket) 

 

Nya och gamla artiklar från dagstidningar   

och facktidskrifter på svenska och engelska  

 

 Vetenskapliga studier och undersökningar 

 som andra gjort inom ditt ämnesområde 

 

 www.rudbeck.se/bibliotek/soka-granska-skriva 

 -referera/  
 

 DiVA, Libris, SwePub 

 

Uppsatser skrivna vid svenska högskolor  

och universitet 

 

 Information om vetenskapliga  

 metoder 

 

 www.rudbeck.se/bibliotek/ - Sök böcker eller  

 Titta på Gymnasiearbetshyllan i biblioteket 

 

Texter om t ex kvalitativa & kvantitativa  

metoder: intervjuer, enkäter 

 

 Information om teorier inom olika  

 kunskapsområden 

 

 Fråga din handledare vilken teori som passar  

 ditt ämne. Kom till biblioteket så hjälps vi åt  

 att hitta det du söker! 

 

Texter om teorier inom olika ämnen t ex      

sociologi, psykologi, ekonomi 


