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Informationssøgning
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1. Analysér dit emne

▪ Kvalificeret informationssøgning kræver, at du ved, hvad 

du leder efter!

▪ Problemformuleringen er det/de spørgsmål du gerne vil 

undersøge
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2. LAV EN SØGESTRATEGI
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2. LAV EN SØGESTRATEGI
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▪ Boolske operatorer

▪ Trunkering /Maskering * ? $
▪ Ex. Wom*n vil søge på både Woman og Women

▪ Frasesøgning

▪ ”Søger på hele sætningen”



3.  VÆLG RELEVANTE SØGEREDSKABER

▪ Dit lokale 

skolebibliotek

▪ Skoda

▪ Dit lokale 

folkebibliotek

▪ Bibliotek.dk

▪ Statistikbanken

▪ Sdu.dk

▪ Web of science

▪ Google Scholar
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http://skoda.emu.dk/
https://bibliotek.dk/da
http://www.statistikbanken.dk/statbank5a/default.asp?w=1680
http://sdu.dk/
http://apps.webofknowledge.com.proxy1-bib.sdu.dk:2048/UA_GeneralSearch_input.do?product=UA&search_mode=GeneralSearch&SID=Y2I2ouxCtUXofWa2hPF&preferencesSaved=


4. SØGETEKNIK

Quick and dirty: indledende fase af en opgave

Faktasøgning: konkrete spørgsmål

Kædesøgning: bruger et dokument, et emneregister, en 

litteraturliste eller citationer fra bog eller 

artikel

Bloksøgning: Del dit emne op i facetter eller blokke

Det er ikke et spørgsmål om at finde så meget som muligt, men 

om at finde præcist det, du har brug for.
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5. EVALUÉR DIT SØGERESULTAT

▪ Har du fundet det, du forventede?

▪ Er kvaliteten af resultaterne i orden?

▪ Kan det bruges til præcis din opgave?

▪ Er mængden passende i forhold til opgavens længde og den tid, 

du har til rådighed?
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6. SKAF DIT MATERIALE
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7. VURDÉR MATERIALE OG KILDE

▪ Hvad er det for en kilde?

▪ Hvem har lavet materialet?

▪ Hvornår er det lavet?

▪ Hvad er formålet med kilden?

▪ Hvem er modtageren?

▪ Hvilke informationer giver kilden?

▪ Hvor troværdig er disse informationer?

▪ Har kilden tendens?

▪ Sammenhold kilden med andre kilder.

▪ Fortolk og vurder kilden i forhold til emnet.
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8. INFORMATIONSKOMPETENCE 

KRÆVER ØVELSE
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Referer korrekt

▪ - hvilke ideer, der er dine egne

▪ - hvilke ideer, der stammer fra andre

▪ - hvor du har din viden fra

▪ - hvor pålidelige dine kilder er

▪ 1. En litteratur- eller referenceliste

▪ 2. Henvisninger i teksten, som refererer til listen

▪ http://stopplagiat.nu/
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Webside

Skov, A. (2007). Referér korrekt!: Om udarbejdelse af bibliografiske referencer. København: Danmarks 

Biblioteksskole. Lokaliseret den 12. januar 2009 på http://vip.db.dk/tutorials/referencer/default.htm

Bog

Rienecker, L., & Stray Jørgensen, P. (2005). Den gode opgave: Håndbog i opgaveskrivning på videregående 
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Avisartikel

Nissen, C.S. (2008, 22. marts). Studenteroprøret løb åbne døre ind. Berlingske tidende, s.17.
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Andresen, B. B. (1994). Computerkulturen. Dansk sociologi, 5(2), 20-40, 59.

Film

Smith, J.D. (Producer), & Smithee, A.F. (Director). (2001). Really big disaster movie [Motion picture]. United 

States: Paramount Pictures.
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