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Vetenskapliga texter
• Vad är det?
• Varför ska jag läsa dem?
• Hur hittar jag det jag vill ha?
• Var hittar jag dem?
• Hur använder jag dem?

Ställ gärna frågor!

Du får den här presentationen efter föreläsningen.
I slutet av presentationen kommer en länklista.



Vetenskapliga artiklar?



Kännetecken vetenskapliga artiklar
Förutsättningar för vetenskapliga texter:
• Abstract

• Introduktion

• Syfte och teori 

• Metod

• Resultat och slutdiskussion

• Referenser, noter och citat

• Information om författaren

• Granskat av sakkunniga

OBS: Rubriker och stycken kan vara 
tydliga, men behöver inte vara det 
– läs och värdera!

Introduction
Method
Result
and
Discussion

Om du vill veta mer https://youtu.be/-Zud3lIXxdM

https://youtu.be/-Zud3lIXxdM


Peer review-processen:

Forskare Redaktör

Granskare med kompetens 
inom området 

• Förslag på ändringar
• Avslag

Publicerad 
artikel

Editor

Redaktör

• Förslag på ändringar
• Avslag

https://www.youtube.com/
watch?v=rOCQZ7QnoN0

https://www.youtube.com/watch?v=rOCQZ7QnoN0


Vad skiljer vetenskaplig artikel från 
populärvetenskaplig artikel?
Vetenskaplig text

• Syftar till forskningsredovisning

• Har en striktare disposition

• Har ett mer specialiserat språk

• Har facktermer

• Har löpande referenser och noter

• Har en referenslista

• Vänder sig till fackfolk

• Är granskad

Populärvetenskaplig text

• Syftar till information och underhållning

• Har ett lättförståeligt språk

• Har få facktermer, i så fall alltid förklarade

• Har få eller inga referenser

• Har ingen eller mycket kort referenslista

• Vänder sig till allmänheten

https://libguides.lub.lu.se/datateknik_elektroteknik/sokaochutvardera

https://libguides.lub.lu.se/datateknik_elektroteknik/sokaochutvardera


Varför artiklar? 
• Där det senaste publiceras
• Den viktigaste kommunikationsformen för 

vetenskaplig information
• Forskare använder ofta artiklar sin egen forskning
• Viktigt för forskare att publicera artiklar

Finns även rapporter, avhandlingar, 
böcker m.m.



Sökstrategi

• Analysera din uppgift; vad är det du behöver?
• Börja brett och begränsa sökningen
• Eller utgå från referenserna i material du har tyckt var 

relevant

• Anteckna dina sökord



Välja sökord
• Lista intressanta ord (nyckelord)
• Hitta synonymer och närliggande ord
• Översätt till engelska om du använt svenska ord
• Använd ord från din litteratur



Boolska operatorer
https://www.youtube.com/watch?v=LTJygQwYV84&list=WL&index=7

• AND OR 
o electronic OR engineering = antingen electronic, engineering eller 

electronic och engineering
o electronic AND engineering = Artikeln måste ha både electronic och 

engineering

• Trunkering * 
o Swed* = swedish, sweden, swedens osv 

• Fras ” ”
o ”computer science” – orden måste hänga

ihop, bra för begrepp.

• Parenteser () 
o Computer (technology OR science) = 

computer technology eller computer science

https://www.youtube.com/watch?v=LTJygQwYV84&list=WL&index=7


Var hittar jag artiklarna?

http://www.ch.lu.se/bibliotek/soeka/aemnesguider/

http://www.ch.lu.se/bibliotek/soeka/aemnesguider/


+ 1 748 100 eböcker

+ 9 802 000 tryckta böcker

ca 201 064 800 vetenskapliga 
tidskriftsartiklar

+ konferensrapporter, tidnings-
och magasinartiklar

310 728 105
poster med 

fulltext
(2019-09-25)

Material i LUBsearch



LUBsearch

Typ så funkar LUBsearch:

LUBcat

LUBsearch

Andra (meta)-
databaser

Forskningsportalen

Digitala 
resurser

Länkserver
Full text finder

Sökfråga



Tekniker

• Avancerad sök
• Ett fält / aspekt



Avgränsningar i LUBsearch
Peer reviewed

Material types

Subjects

År

Språk

Länkar till fulltext – Full text finder

Source database



Undersök posterna i LUBserach



LUBsearch

• Bra på att filtrera fram peer-reviewed

• Går att göra väldigt preciserade sökningar
• Enkelt att begränsa sökningen

• Tidskrifter läggs in på artikelnivå (gör det svårt att 
förstå att artiklarna kommer från en tidskrift).



”Många gånger är det de högsta träffarna i en Google-sökning 
som anses vara ”bäst”. Det har gjorts studier som visar att bara 
tre procent av användarna går vidare till sidan två när de har 
gjort en sökning.”

https://www.retriever.se/stora-brister-kallkritik-enligt-forskare/

Google (Scholar)
• Mer material, kräver ännu mer källkritik och ämneskoll, 

inte lika kontrollerat
• Ser ut som Google
• Ser citeringar
• Inte allt i fulltext, mer i fulltext om du sitter på skolan 

eller loggat in via LU

https://www.retriever.se/stora-brister-kallkritik-enligt-forskare/


Källkritik

https://www.ifla.org/files/assets/hq/topics/info-society/images/how_to_spot_fake_news_-_swedish.pdf

https://www.ifla.org/files/assets/hq/topics/info-society/images/how_to_spot_fake_news_-_swedish.pdf


Hur använder jag dem?

Ofta samma upplägg som i en 
artikel vilket gör den lätt att 
skumma

https://www.youtube.com/watch?v
=-3OU0x_MxLc&index=3&list=WL

https://www.youtube.com/watch?v=-3OU0x_MxLc&index=3&list=WL


Referera – varför 
”Syftet med att referera är att visa upphovet till en 
källa och att läsaren ska kunna hitta denna källa”

(Röda Korset 2014, s. 1)

• Del i akademiskt sammanhang
• Ära den som äras bör
• Visa att du är insatt i ämnet
• Bedöma trovärdighet
• Följa resonemang 
• Verifiera källor
• Undvika plagiering
• Vad är dina slutsatser och vad är 

hämtat från andra?
Röda Korset (2014). Guide till referenshantering: Svensk tolkning av APA systemet för Röda Korsets 
Högskola. Stockholm: Röda Korsets Högskola. 
https://www.sh.se/download/18.7d9f1b25167c61c5af38f695/1551022923629/APA_referenser_2015.pdf

https://www.sh.se/download/18.7d9f1b25167c61c5af38f695/1551022923629/APA_referenser_2015.pdf


Referera – hur? 
• Testa klipp-och-klistra-funktionen i LUBsearch
• Noggrannhet och enhetlighet
• Hellre en gång för mycket
https://www.hb.se/Biblioteket/Skriva-och-referera/Referera-till-kallor/Guide-till-Harvardsystemet/

https://www.hb.se/Biblioteket/Skriva-och-referera/Referera-till-kallor/Guide-till-Harvardsystemet/


Från teori till praktik

Listorna med tänkbara artiklar hittar ni på kurssidan: 
https://www.eit.lth.se/index.php?ciuid=1253&coursep
age=9068

• Visa för mig vilka artiklar du har sökt fram

• Skriv ner vilken artikel du väljer på min lista

https://www.eit.lth.se/index.php?ciuid=1253&coursepage=9068


Kontakta gärna mig eller mina 
kollegor på biblioteket

Lina Köpsén: lina.kopsen@ch.lu.se (går 
både att maila och chatta på Hangouts) 
eller 042-35 65 23

Biblioteket: bibliotek@ch.lu.se eller 
042-35 65 80

mailto:lina.kopsen@ch.lu.se
mailto:bibliotek@ch.lu.se


Länklista
• Libguiden för Data- och elektroteknik 

högskoleingenjörer, här hittar du de tjänster jag pratat 
om http://libguides.lub.lu.se/datateknik_elektroteknik

• Libguide om Lubsearch och elektroniska resurser 
http://libguides.lub.lu.se/lubsearchandelectronicresources

• Källkritik på internet
https://www.iis.se/docs/Kallkritik-pa-Internet.pdf

• Bilder hämtade från LU:s bildbank eller 
https://pixabay.com/

http://libguides.lub.lu.se/datateknik_elektroteknik
http://libguides.lub.lu.se/lubsearchandelectronicresources
https://www.iis.se/docs/Kallkritik-pa-Internet.pdf
https://pixabay.com/


Tips

• Jag får för många träffar

– Lägg till fler sökord och gärna mer specifika sökord. Använd 
avgränsare.

• Jag får inga relevanta träffar

– Försök hitta nya sökord.

• Jag vill enbart ha artiklar från vetenskapliga tidskrifter

– Begränsa din sökning till ”peer-reviewed” i LUBsearch eller 
EBSCO-databaser.

• Jag har hittat en intressant och relevant artikel

– Använd referenslistan och hitta annat intressant material.
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