Hur skall du
redovisa ditt
arbete?

Detta är ämnet jag ska skriva om:
___________________________________________________________________________

Först måste du få en liten överblick av ditt ämne – det kan du få genom att läsa i/på:
Läroboken

Uppslagsböcker

Ne.se

Nu har du fått en överblick av ditt ämne. Då är det dags att begränsa ämnet och skriva ner några
frågor. Ta hjälp av uppslagsverket/webbsidan och frågorna nedan.
Faktafrågor
Hur många…?
Vad heter…?
Var ligger…?
När inträffade…?

Orsaksfrågor
Varför hände….?
Hur utvecklades…?
Vilka följder får…?

Jämförelsefrågor
Vad är skillnaden mellan…
Vad är likheten mellan…

______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

Titta på dina frågor och skriv ner vilka ord som kan vara användbara för att hitta mer
information i uppslagsverk och på webben. Du kan fortfarande ta hjälp av uppslagsverk
eller webben!
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Svårt? Be gärna
läraren eller
bibliotekarien om
hjälp!

Var kan du hitta information till dina frågor tror du? Ringa in!
uppslagsverk

faktaböcker

genom ett experiment

TV/radio/film

Länkskafferiet

Alex författarlexikon

tidskrifter
med en sökmotor på nätet
genom en intervju

Svenska djur

wikipedia

dagstidningar

NE.se

skönlitteratur

Nu är det dags att börja söka efter information till din fråga/frågor!

När du söker information:
Tänk på:


att försöka hitta information från olika källor. Lär dig att hitta information både i
böcker och på webben. Börja med de mer allmänna källorna (uppslagsböcker) och
fortsätt sedan med de mer specifika (faktaböcker, webbplatser).



att försöka vara kritisk till den information du hittar. Kan du lita på den?
Vad är det för information? Är informationen gammal eller ny? Spelar det någon roll
i ditt fall?
Vem har skrivit den? Finns det någon författare?
Varför har den skrivits? Är det fakta eller åsikter? Vill man sälja något?
Jämför dina källor. Säger de samma sak?

Det här är viktigt!

När du skriver:
Tänk på:




att använda egna ord. Använder du svåra ord, förklara dem i texten.
att utgå från de frågor du skrev ner på förra sidan.
att alltid anteckna vilka källor du har använt.

När du är klar:

Har du fått svar på dina frågor?

