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Info-sök, skrivande, källkritik

• Söka info  - hur långt har ni hunnit??
• Vad är vetenskaplig text 

– struktur på rapporten
• Referenser 
• Källkritik

Skrivande och akademiskt språk 
- Studieverkstaden E2



Olika typer av artiklar o tidskrifter

• Populärvetenskapliga tidskrifter (eng. 
magazines) 

• Yrkes(bransch)tidskrifter (eng. 
trade/professional) 

• Vetenskapliga tidskrifter ( eng. scholarly 
journals) 



Källkritik

Fem korta frågor att använda sig av: 

• VEM förmedlar informationen?
• VAD innehåller materialet?
• VEM är materialet skrivet för?
• VARFÖR är materialet publicerat?
• NÄR är materialet skrivet?



Att bedöma vetenskaplig text:

– Förlag/utgivare.
– Om en artikel/tidskrift är peer reviewed eller 

refereed, dvs det som publicerats är granskat av 
sakkunniga.

– Information om författaren såsom titel, 
universitetstillhörighet.

– Vetenskaplig form och omfattning.

En vetenskaplig artikel ska göra det lätt att följa hur 
forskaren har arbetat för att komma fram till sina 
resultat



Vad är en vetenskaplig artikel?

• Har en vetenskaplig form 
– information om författaren
– abstract, sammanfattning
– introduktion
– bakgrund
– syfte och metod
– resultat och slutdiskussion
– referenser
– noter och citeringar

En vetenskaplig artikel ska göra det lätt 
att följa hur forskaren har arbetat för 
att komma fram till sina resultat.    
TRANSPARANS!!!



Erics ppt: Rapport: Innehåll

• Title
• Abstract
• Introduction
• Related work
• Problem formulation
• Proposed scheme
• Experimental results
• Conclusions
• References 

Väldigt kort
sammanfattning av arbete

Sammanfattning där ord
från titel återanvänds. 
Problem som arbete
beskriver tydligt

Som abstract men mer. 
Problem som beskrivs blir
tydligt. 

Definiera problemet så bra 
det går. Gärna med något
som kan mätas

Beskriv experiment du gjort
som är relaterade till 
problem formuleringen

Beskriv
vad andra
gjort i
området. 
Ska bli
klart att din 
rapport 
behövs. 

Beskriv din lösning

Slutsatser….

Bra referenser….!



Eriks ppt: Rapport: Innehåll
• Titel

» En väldigt kort sammanfattning av rapporten

• Sammanfattning
» Återanvänd ord från titeln

• Inledning
» Introducera och få fram syfte med rapport

• Diskussion och/eller jämförelse
» Ghani Zadegan och kollegor visar…..[1]. 

• Referenser
» [1] F. Ghani Zadegan, U. Ingelsson, G. Carlsson and E. Larsson, Access Time Analysis 

for IEEE P1687, IEEE Transactions on Computers, ISSN: 0018-9340 Digital Object 
Identifier: 10.1109/TC.2011.155



Hur och var söker man? 

• Använd vår tjänst LUB-search eller ännu bättre en 
specialdatabas. Se bibliotekets ämnesguide

• Åtkomst – det LU/LTH-biblioteken betalar för kan 
man komma åt direkt om man sitter vid en av 
Campus datorer, men hemma eller med egen 
laptop så måste man använda STIL/STUDENT-
konto.

• Om ni använder Google eller Google Scholar
Var KÄLLKRITISKA!!!

http://ch.lu.se/bibliotek/


Visa sökning microprocessor i 

• [Swepub]
• Retriever : populärvetenskapligt, på svenska.
• LUBsearch
• CRCNetBase
• Google
• Google Scholar



Exempelreferens i Harvardsystemet

Wang, X., Kwon, T., Choi, Y., Chen, M., Zhang, Y. 
(2012). Characterizing the Gaming Traffic of 
World of Warcraft: From Game Scenarios to 
Network Access Technologies, Ieee Network, 
26(1), pp. 27-34

Det finns många olika sätt att skriva referenser på. 
Det skiljer sig mellan olika discipliner, olika forskningsområden och ämnen. 

http://www.hb.se/Biblioteket/Skriva-och-referera/Guide-till-harvardsystemet/


Ämnesguiden – räddaren i nöden

• Finns på Campus Helsingborgs hemsida

• Som ett stöd för att hitta bra resurser.
• Hänvisningar till sidor om vetenskaplighet
• Referenshantering mm.

http://libguides.lub.lu.se/content.php?pid=405042&sid=3315390
http://www.ch.lu.se/bibliotek/
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