
Är GIH-bibliotekets korta lunchföreläsningar för dig som 
student. Här får du snabba tips om informationssökning, 
skrivande och annat som du kan ha nytta av i dina studier. 

”Alltid på en onsdag” –

Bilder fångar intresset! Har du inte bilder, 
är det absolut värt att lägga ner lite extra 
möda på att skaffa det. På GIH hittar du vår 

GIH-bibliotekets snabba 
studietips för dig som student

GIH-biblioteket 

Besöksadress: Lidingövägen 1 Telefon: 08-120 538 00 e-post: biblioteket@gih.se

vid Stockholms Stadion webbsida:  www.gih.se/Bibliotek/

Dag Aktivitet
1 feb Biblioteket – din bästa studiekompis!

Vilken nytta kan du ha av biblioteket under din studietid? Hur hittar du den bok du 
behöver bland alla titlar? Hur fungerar e-böcker, artiklar och databaser? På 20 
minuter får du koll på hur du använder biblioteket.

8 feb Hur läser man en litteraturlista?
Söker man på titeln eller författarnamnet? Och hur vet man att det är en artikel man 
ska läsa och inte en bok? På 15 minuter får du koll på hur du förstår din 
litteraturlista.

1 mar Hitta vetenskapliga artiklar. 
En kvart med konkreta tips på hur du känner igen och söker efter vetenskapliga 
artiklar. 

15 mar Svårt att läsa artiklar? Prova metoden THIEVES med oss! 
(workshop i 1504) 
Tid: 12.30-14.00
Tycker du det är svårt att komma igenom artiklarna du ska läsa? Vill du bli mer 
effektiv i din läsning? Workshopen modellerar metoden THIEVES och hur den kan 
appliceras på en vetenskaplig artikel. Sen får du själv pröva. Det finns tid för frågor 
efteråt. Ta med en egen vetenskaplig artikel eller läs en som vi har valt. 

5 apr Kom igång och skriv!
Har du svårt för att komma igång med dina skrivuppgifter? Vi ger dig tips och 
övningar på hur du kan komma över skrivblockeringar och utveckla ditt skrivande.

3 maj Så refererar du enligt APA (workshop i 1504)
Tid: 12.30-13.30
Öva dig i referenshantering inför framtida akademiskt skrivande. 

Alltid onsdagar kl: 12.15, på 
zoom, om inget annat anges.
Välkomna!
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