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Informationssökning inför begreppsseminarium  
Jan Hjalmarsson och Susanne Waldén  

 

Denna gruppuppgift består av förberedande informationssökning (100906) samt 

två seminarier om vetenskapliga begrepp respektive informationssökning 

(100910). Uppgiften utförs i grupper om cirka fyra studenter. Indelning i 

arbetsgrupper sker vid första tillfället 100906. Uppgiften har två syften: 

 

1. Ta reda på information om och redovisa ett antal vetenskapliga begrepp.  

 

2. Att utföra kritisk informationssökning och reflektioner angående olika 

källor på nätet.  

 

Uppgiften (del 1 och 2) redovisas muntligt och skriftligt.  

 

Anvisningar till vetenskapliga begrepp (deluppgift 1)  
Vid första tillfället (100906) skall varje arbetsgrupp påbörja sitt arbete med att 

söka information om tre begrepp genom att använda olika sökverktyg och 

informationsskällor samt med hjälp av boken Lalander/Johansson (2002) 

Ungdomsgrupper i teori och praktik. Lund: Studentlitteratur.  

 

Begrepp:  
Etnologi    Essentialism 

Folklivsforskning   Konstruktivism  

Folkloristik   Hegemoni 

 

Modernt samhälle    Kulturell friställning  

Postmodernt samhälle    Reflexivitet  

Globalisering    Moralisk panik  

 

Stödfrågor till uppgift 1:  
Red ut, precisera och beskriv innebörden av begreppen. Hur hänger de olika 

begreppen ihop? Nämn viktiga personer som förknippas med en del av 

begreppen och teorierna.  

Beskriv hur begreppen visar sig i verkligheten, med påtaliga exempel där du kan 

använda dem. Illustrera med händelser ur verkliga livet, något självupplevt, 

exempel ur litteratur eller i media.  
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Anvisningar till informationssökning (deluppgift 2)  

I ert arbete ska ni söka information om tre vetenskapliga begrepp  

Redogör för vilka sökverktyg och informationskällor som ni har använt för 

uppgiften. Redogör även för vilka sökverktyg som har fungerat bra/dåligt och 

vilka problem som ni har stött på. 

 

Välj ett av era begrepp i Wikipedia och granska informationen kritiskt. Redigera 

sedan artikeln, lägg till sådant som ni i gruppen tycker saknas och/eller ändra 

sådant som ni tycker är mindre bra i artikeln. Skriv även ner era ändringar i den 

skriftliga inlämningsuppgiften. 

 

Seminarium 1, 100910 (tid för resp. seminariegrupp, se schemat) 

Varje grupp presenterar ”sina” begrepp utförligt i ca 15 minuter utifrån 

stödfrågorna ovan. (SW) 

 

Seminarium 2, 100910 (tid för resp. seminariegrupp, se schemat) 
Varje grupp presenterar sitt arbete med Wikipedia med efterföljande 

diskussioner. (JH) 

 

Till seminarium 2ska ni läsa dessa två tidningsartiklar:  

 Nandra, Ulrika. Gratis nätlexikon får bra betyg : Nationalencyklopedin 

befarar att fler väljer Wikipedia i framtiden. Svenska Dagbladet Datum, 

2006-03-30.  

 Nandra, Ulrika. NE ändrar sina rutiner på nätet : användare uppmanas 

läsa mer källkritiskt efter SvD:s granskning. Svenska Dagbladet, 2006-04-

01.  

 Rosén, Hans & Stiernstedt, Jenny. Mansdominans fara för Wikipendia. 

Dagens Nyheter 2009-10-27. Tillgänglig på: http://www.dn.se/kultur-

noje/nyheter/mansdominans-fara-for-wikipedia-1.983055 

 

Skriftlig inlämning  
Gruppen redogör för sina begrepp samt för informationssökningsuppgiften (se 

frågor ovan) i en skriftlig inlämningsuppgift. Den skriftliga inlämningen ska 

omfatta 2-3 A-4 sidor, 1, 5 i radavstånd.  

 

Uppgiften lämnas i inlämningslådan på kursens webbsida. Gå till 

www.sh.se/kurswebbar/etnologi A/Kulturella perspektiv. I fältet till vänster 

hittar ni inlämningslådan. Sista inlämningsdag 100914. I inlämningslådan kan ni 

även ta del av varandras uppgifter. 
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