
Tips till SA 1 – att hitta och värdera 

 

 

 

 

 



 Svenskarna och internet 2018 : En årlig studie av svenska folkets internetvanor eller 

läs rapporten som pdf. 

 Internetstiftelsen 

 Statens Medieråd 

 

 SOM-Institutet (Samhälle Opinion Medier Göteborgs Universitet) 

 Nordicom (Nordiskt kunskapscenter inom medie- och kommunikationsområdet) 

 UMO  (Ungdomsmottagningen) 

 Forskning.se 

 MUCF (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor) 

 SCB (Statistiska Centralbyrån) 

 Folkhälsomyndigheten                Rapport om psykisk ohälsa 
 

 

Böcker  

Kommer finnas en bokvagn i biblioteket med vissa böcker. Övrigt finns på lite olika 

avdelningar på biblioteket beroende på ämne (media, psykologi, samhället, medicin …) 

 

 

Uppslagsverket NE 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

https://2018.svenskarnaochinternet.se/?referer=www.svenskarnaochinternet.se
https://internetstiftelsen.se/docs/Svenskarna_och_internet_2018.pdf
https://internetstiftelsen.se/
https://statensmedierad.se/
https://som.gu.se/
https://www.nordicom.gu.se/sv/statistik-fakta
https://www.umo.se/
https://www.forskning.se/
https://www.mucf.se/
https://www.scb.se/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/628f1bfc932b474f9503cc6f8e29fd45/varfor-psykiska-ohalsan-okat-barn-unga-18023-2-webb-rapport.pdf


Sökord 

Vilka sökord kan du använda?  

I en databas kan valet av sökord (ämnesord, nyckeltermer) vara mer specifikt än om du använder en 

sökmotor …  

Tex i biblioteksdatabasen 

Tex i databasen Artikelsök som du kan använda via skolans nät är det viktigt att använda sådana 

ämnesord som databasen använder för att indexera/beskriva artiklarna. Du kan söka fritext också. 

Starta gärna din sökning som fritext och ett sökord . Om du får för många träffar så testa att 

kombinera två sökord. Om du får för få träffar kan du använda trunkering *              näthat* 

 

 

 

Artiklar i tidskrifter, dagstidningar – analogt eller digitalt 

 

 
 

 

 

Förslag på källor 

 

Almegård, Mats (2019) Tumme upp? : Må 2019 bli året då vi slutar tillåta Google och 
facebook att manipulera vår demokrati och våra relationer 
Fokus 2019: 1/2, s. 37-39 
 
Davour, Anna (2018) Så blir du avklädd på nätet 
Forskning och framsteg 2018:7, s. 42-48 
https://fof.se/tidning/2018/7/artikel/sa-avkladd-blir-du-pa-natet 
 

SparaSpara 

dina referenser 

Fulltext finns, 

men kräver 

ytterligare login 

Fråga 

biblioteket eller 

din lärare 

https://fof.se/tidning/2018/7/artikel/sa-avkladd-blir-du-pa-natet


Hansen, Anders (2019).  Det gör skärmarna med barn och unga : psykiatern Anders Hansen 

förklarar vad forskningen säger om mobiler bland spädbarn och i skolan. 

Modern Psykologi 2019:2, s. 40-47 

 
Jones, Evelyn (2018) Är dagens tonåringar smartare och bättre än vi tror? 

Översatt från  The New York Times (artikelförfattare Tara Parker Pope) 

Dagens Nyheter 18.04.2018 

https://www.dn.se/insidan/ar-dagens-tonaringar-smartare-och-battre-an-vi-tror/ 

OBS!kräver inloggning 

 

 

Josefsson, Jessica (2018) Sanning eller konsekvens : när konspirationsteorier tar fart i 
klassrummet  
Skolvärlden 2018: 3, s. 34-37 

https://skolvarlden.se/artiklar/sa-jobbar-du-med-konspirationsteorier-i-klassrummet 

 

Lindkvist, Hugo (2017). "Elvaåringar ska inte behöva fatta beslut om att hantera näthatet". 

Dagens Nyheter  11.07.2017 

https://www.dn.se/kultur-noje/elvaaringar-ska-inte-behova-fatta-beslut-om-att-hantera-
nathatet/ 

 

Ortler, Maria (2018) ”Sociala media kan orsaka psykisk ohälsa” 

Impuls 2018:2, s. 4-7 

 

Selimovic, Jasenko (2018) Jasenko Selimovic: Medierna rundade rättsstaten i metoorörelsen, 

vilket ledde till brister i rättssäkerheten 

Dagens Nyheter 27.06.2018 

https://www.dn.se/kultur-noje/jasenko-selimovic-medierna-rundade-rattsstaten-i-

metoororelsen/ 

OBS!kräver inloggning 

 

Tonström, Göran (2018) Sanning & lögn Emma Frans 

Amos 2018:februari 

https://issuu.com/berlingmedia0/docs/hbg_amos_feb/16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.dn.se/insidan/ar-dagens-tonaringar-smartare-och-battre-an-vi-tror/
https://skolvarlden.se/artiklar/sa-jobbar-du-med-konspirationsteorier-i-klassrummet
https://www.dn.se/kultur-noje/elvaaringar-ska-inte-behova-fatta-beslut-om-att-hantera-nathatet/
https://www.dn.se/kultur-noje/elvaaringar-ska-inte-behova-fatta-beslut-om-att-hantera-nathatet/
https://www.dn.se/kultur-noje/jasenko-selimovic-medierna-rundade-rattsstaten-i-metoororelsen/
https://www.dn.se/kultur-noje/jasenko-selimovic-medierna-rundade-rattsstaten-i-metoororelsen/
https://issuu.com/berlingmedia0/docs/hbg_amos_feb/16


Tips till källförteckningen 

 
Skapa referens med hjälp av Libris (gäller främst böcker) http://libris.kb.se/    
 

 

 
 

 

 

Böcker  
 

Hansen, Anders (2019). Skärmhjärnan hur en hjärna i osynk med sin tid kan göra oss 
stressade deprimerade och ångestfyllda. [Stockholm]: Bonnier fakta 
 

Lundberg, Patrik (2018). Berättelsen om Sverige: texter om vår demokrati. Stockholm: Rabén 
& Sjögren 
 
 

Artiklar 
Hansen, Anders (2019).  Det gör skärmarna med barn och unga : psykiatern Anders Hansen 

förklarar vad forskningen säger om mobiler bland spädbarn och i skolan. Modern Psykologi 

2019:2, s. 40-47 

 
 

Digitala källor 
Lindkvist, Hugo (2017). "Elvaåringar ska inte behöva fatta beslut om att hantera näthatet". 

Dagens Nyheter  11.07.2017 

https://www.dn.se/kultur-noje/elvaaringar-ska-inte-behova-fatta-beslut-om-att-hantera-

nathatet/ 

hämtad 02.04.2019 

 

UR Samtiden Bokmässan (2018) Nätets baksida  

https://urplay.se/program/208916-ur-samtiden-bokmassan-2018-natets-hatiska-baksida 

hämtad 04.04.2019 

 

http://libris.kb.se/
https://www.dn.se/kultur-noje/elvaaringar-ska-inte-behova-fatta-beslut-om-att-hantera-nathatet/
https://www.dn.se/kultur-noje/elvaaringar-ska-inte-behova-fatta-beslut-om-att-hantera-nathatet/
https://urplay.se/program/208916-ur-samtiden-bokmassan-2018-natets-hatiska-baksida

