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Vi finns här som ett stöd på vägen! 
Besök vår hemsida: http://www.bibl.liu.se 

Boka bibliotekarien! 
Mikael.Rosell@liu.se, 013-282248 

Handledning i informationssökning! 

 Effektivisera din sökning – hur du skapar en fungerande 

sökstrategi 

 Sök i rätt höstack - använd rätt sökverktyg för  rätt uppgift! 

 Spara tid referera bättre – Hur du med hjälp av ett program 

samlar, organiserar och presenterar dina referenser i din text! 

 Hur du använder bilder utan att bryta mot upphovsrätten 

 Hur du använder andras text utan att riskera att plagiera 
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Hur börjar jag att söka? 
Besök vår hemsida: http://www.bibl.liu.se 

 

 

 

 Databaser efter ämne 

 Ämnesguiden:(http://guide.bibl.liu.se/kogvet) 

 UniSearch 



Varför ska jag använda bibliotekets databaser?  

 

1. Du hittar vetenskapliga artiklar som inte finns fritt tillgängliga på 

nätet.  

2. Du  kan lättare avgränsa dina sökningar genom att använda 

söktekniker och sökfunktioner i databaserna 

3. Du kan söka i ämnesrelevanta databaser  med smala söktermer 

och hitta artiklar som inte finns någon annanstans. 

4 



Åtkomst av material 

-Fysiskt och digitalt 

Elektroniska resurser 

 LiU-ID och lösenord 

 Åtkomst hemifrån, LiUB proxy: http://www.bibl.liu.se/soka/e-

resurser?l=sv 

 Artiklar:  

Tryckta resurser  

 LiU- kort, 3 veckors lånetid, 1 vecka vid reservation 
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Referenshanteringsprogram! 
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Referenser! 



Linköpings Universitetsbibliotek 

-användbara resurser 
 

 
 

 Upphovsrätt & plagiering! 

http://www.bibl.liu.se/citera-och-referera/upphovsratt-och-

plagiering 

 Citera och referera! 

http://www.bibl.liu.se/citera-och-referera?l=sv 
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Linköpings Universitetsbibliotek 

-användbar resurslitteratur 
 

 
 

 Rumsey, Sally (2008). How to find information. New York: Open University 

Press. Tillgänglig: 

https://lt.ltag.bibl.liu.se/login?url=http://site.ebrary.com/lib/linkoping/docDetail.ac

tion?docID=10229839 (2013-12-16) 

 Linköpings universitet (2013). Linköpings universitets självstudieguide för att 

undvika plagiering. Tillgänglighet: 

http://www.ep.liu.se/plagiarism_tutorial/default.sv.asp (2014-01-15) 

 Klang, Mathias. (2010). Copyright – Copyleft.  .SE (Stiftelsen för 

Internetinfrastruktur). Tillgänglig: https://www.iis.se/lar-dig-mer/guider/copyright-

copyleft/ (2013-12-16) 

 Vetenskapliga artiklar (2012-08-31). Stockholms universitetsbibliotek. 

Tillgänglig: http://www.sub.su.se/kurser/sjalvstudiekurser/for-dig-som-skriver-

uppsats/ett-vetenskapligt-forhallningssatt/vetenskapliga-artiklar.aspx (2013-12-

16). 
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