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Mål:  Ett vetenskapligt arbete inom 

hållbar utveckling – B-uppsats

– Stor vikt läggs vid förmågan att kritiskt, självständigt och 

kreativt kunna identifiera och formulera frågeställningar, 

planera och genomföra ett vetenskapligt arbete, samt att 

muntligt och skriftligt diskutera slutsatser och argument 

som ligger till grund för arbetet.



Idag - Hjälp att nå målet!

– Sökord, Sökteknik och sökstrategier

– Bra sidor att börja söka på

– Värdera olika typer av källor 

– Hjälp att citera och skriva referenser



Från idé till ord i sökruta…

Ex: Orsaker till matsvinn i Sverige

What are the causes of food waste in Sweden?

SwedenCause/s Food waste

Reason/s Waste of food

Food discard

Household food

waste

Scandinavia

Europe



ÖVNING 1

Jobba med dina frågor/projekt

Välj ut 2-3 sökord & skriv ner på ditt papper

Översätt till engelska

Fundera på synonymer, alternativ stavning, etc

3 min – enskilt,

sedan 3 min bikupa med din granne



Sökteknik:

sökning på ordstam/trunkering

vanligt med   * (inte i Google)

Ex. hydrol* ger hydrology,  hydrological,  hydrologist osv.

Exempel på resultat:  Pollution = 240,805 

Pollutio* = 241,403 

Pollut* = 346,206

Poll* = 395,832 



Sökteknik:

sökning som fras

“food waste”   =  frassökning  =  sök exakt 

som det ser ut mellan tecknen

Gör sökningen smalare ; många svenska ord blir ett uttryck på

två ord på engelska. Extra bra för enstaka ord, siffror &                        

alla andra tecken

Ex:   “Hepatite A”   “C++”  



Boolesk logik

AND OR            NOT



Bibliotekets sökruta, ub.uu.se 

http://ub.uu.se/


Google scholar, scholar.google.se

• Söker mot myndigheter, förvaltning,

• universitet och högskolor

http://scholar.google.se/


ÖVNING 2

MÅL:  Börja hitta material, prova både ub.uu.se och 

scholar.google.se

1. Prova era sökord, använd * eller att söka med fras när det är lämpligt

2.    Testa: - avancerad sökning , prova olika kombinationer av ord

- jobba med filter för att begränsa resultatet

3. På ub.uu.se: Lägg det du tycker är intressant i “sök-korgen” och e-posta till 

dig själv.

• TID 15 min



Infosökning: 

en cirkel som är en spiral



PAUS 10 MIN





Hur följer jag samhällsdebatten?

Ub.uu.se > 

Sök och -skrivguider > 

Hållbar utveckling >

Mediearkivet(Retriever)



Kan jag lita på  min källa?

Review-artikel

Vetenskaplig Artikel

Peer review/granskning

Primär/Sekundärpublikation



Källor: många olika typer av

dokument och annat…



SNABBTEST!

Olika källtyper: 

1. Vetenskaplig artikel om consumer-related foodwaste

2. Rapport  från Svenska Miljöinstitutet om matavfall/sektorer

3. Muntlig källa – ansvarig person på storkök om matsvinn och 

hantering

4. Webbsida – om matsvinn på Naturvårdsverket

Primär eller sekundärkälla/granskningsförfarande/pålitlighet?



Att referera och skriva litteraturlistan 

korrekt.



Referenssystem / stil



Referenshantering – några tips

1. Universitetsbibliotekets sökverktyg 
 ”citattecken”

2. Hitta en bra guide med exempel, 
tex. UUBs Referensguiden ellerSLUs Skriva 
och referera (Harvard)

3. Zotero: referenshanteringsprogram 
– gå en kurs eller testa själv



Resurser för skrivandet från biblioteket

• Ämnesguide + Referensguide

• SLU referensguide

• Infodisken-hitta material -beställ fjärrlån

• Fråga biblioteket

• PP på kurshemsida 



TACK FÖR IDAG & LYCKA TILL!


