
Uppgifterna sökplan och sammanfattning av informationssökning
-Innehåll & syfte

Sökplan

 Sökplanen är tänkt att hjälpa studenterna att komma igång med informationssökningen
till projektarbetet.

 Studenterna ska pröva att använda ett antal sökord i olika sökverktyg och reflektera 
kring vilka som är mest lämpade för att hitta relevanta källor till projektarbetet. De ska
även reflektera kring hur man källkritiskt kan granska dessa källor. 

 Syftet med uppgiften är att fånga upp grupper som har svårt att hitta relevant 
information om sitt ämne eller är inne på fel spår.

 Sökplanen är första steget i att utveckla sin kunskap i informationssökning och följs 
upp av uppgiften sammanfattning av informationssökning som ska inkluderas i 
projektarbetet.

 Sökplanen påbörjas gemensamt i respektive projektarbetsgrupp under 
bibliotekslaborationen den 8/9 (grupp 1-2) eller den 15/9 (grupp 3-6).

 Sökplanen ska skickas in till Mikael.Rosell@liu.se senast v.38 måndagen den 15/9 för 
grupp 1-2 och senast v.39 måndagen den 22/9 för grupp 3-6. Grupp och namn ska 
anges i uppgiften.

 Mikael bedömer sökplanen i samråd med projektgruppshandledaren.
 Återkoppling kommer att ges skriftligt till gruppen.

Sammanfattning av informationssökning!

 Denna uppgift görs gemensamt i respektive projektarbetsgrupp och ska bygga vidare 
på uppgiften sökplan.

 Informationssökningen som har gjorts till projektarbetet ska summeras och presenteras
i en reflekterande sammanfattning med egna ord i en löpande text. 

 Denna reflekterande sammanfattning ska ha rubriken Sammanfattning av 
informationssökning och ska infogas under avsnittet Metod i projektrapporten. 

 Studenterna ska visa vad de har lärt sig under informationssökningen genom att 
reflektera kring hur det har gått att hitta relevant information till projektarbetet genom 
att beskriva hur de har sökt efter informationen. De ska lyfta fram vad som har 
fungerat bra och/eller mindre bra och resonera kring vad det kan bero på. Varje grupp 
ska ange hur det har fungerat att källkritiskt granska funna källor. De redovisar 
lärdomar som de tar med sig till nästa informationssökning på programmet.

 Syftet med uppgiften är att se hur väl studenterna ha kommit till insikt med att 
informationssökning är en iterativ process där dess olika delar samt resultat påverkar 
sökprocessen och kräver därför noggrann planering och ett flertal genomföranden för 
att erhålla relevant information.

 Mikael bedömer sammanfattning av informationssökning i samråd med 
projektgruppshandledaren.

 Återkoppling kommer att ges skriftligt till gruppen.
 Vid behov kommer kompletteringar att efterfrågas.
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