
Så här söker man information 
 

Vad är det jag vill veta – formulera frågan. Ibland är det en kort faktafråga ex 

när dog Astrid Lindgren, ibland en längre fråga som kräver mer ex judendom, 

islam, kristendom. 

 

Börja med att söka i en uppslagsbok, där får oftast svar på din korta faktafråga. 

Till den längre frågan får du en översikt om ämnet. Kanske får du svar på din 

fråga redan här. 

I skolbiblioteket finns:  

 Bra böckers lexikon 

 Bonniers stora lexikon 

 Stora Focus 

 Nationalencyklopedin NE 

 Svensk uppslagsbok (mycket gammal) 

 

På skolans datorer finns uppslagsverket Nationalencyklopedin NE.  

 

Hur söker man i uppslagsböcker? Bra böckers lexikon = 25 delar. På ryggen står 

de tre första bokstäverna i det första och sista ordet. Man måste kunna 

alfabetet…  

På datorn är det bara att skriva in det ord man söker. 

 

Det finns även uppslagsböcker i speciella ämnen, t. ex. historia. I skolbiblioteket 

finns dessa om historia: 

 Bra böckers världshistoria 

 Bonniers världshistoria 

 Den svenska historien 

 

Och dessa om djur: 

 Jordens djur 

 Djur i världens natur 

 

Det finns även årsböcker där man kan få information om vad som hände ett 

särskilt år. I skolbiblioteket finns: 

 Horisont 1973 - 1991 

 Aktuellt 1973 – 1990 

 Fotboll 1969 - 1988 

 

I tidningar och tidskrifter kan man hitta mycket bra information om det som 

hänt ganska nyligen. I skolbiblioteket finns: 



 Tempus om vad som händer i världen 

 Illustrerad vetenskap om upptäckter, uppfinningar, forskning om 

naturvetenskap 

 Populär historia  

 8 sidor nyheter på lätt svenska 

 Respons om drogmotstånd 

 Corren 

 

Behöver/vill du veta mer kan du titta om det finns några böcker i ämnet.  

Det är inte säkert det finns en bok som heter precis det du ska skriva om, man 

får vara lite detektiv. 

Dels kan det finnas översiktliga böcker som till exempel Världens religioner där 

det kan finnas ett kapitel som ger svar på din fråga. Man måste kolla register 

eller innehållsförteckning. Då måste man tänka efter vilket ämne frågan handlar 

om. 

Dels kan det finnas en hel bok som handlar om det ämne du ska ta reda på 

information om till exempel Fakta om judendomen. 

 

Sök på nätet – var källkritisk! 

 

Googla  Islam = 145 000 000 träffar 

 Islam sidor på svenska = 1 220 000 träffar 

 

 

Det kan vara bättre att använda en länklista, ex Länkskafferiet, där får du 37 

träffar om du söker på islam. Dessa sidor har någon granskat. 

även där får man vara lite detektiv, vilket ämne handlar min fråga om än att 

googla. Ibland är det bäst att googla. 

 

På skolbibliotekets hemsida Hjälp till skolarbeten finns det några 

arbetsområden som jag vet att ni kommer att jobba med. 

 

 


