
2. Lektion:
Hvor kan du søge?

- baser & andet godt



Hvad er Google.com?



Google: Vidste du at…

 …ingen ting ligger på Google. Man uploader ikke til google, ingen har lagt 
noget på google!

 …Google er som en sporhund, som man beder om at finde noget, så kommer 
den tilbage



Google
forbered din søgning
Vælg gode søgeord:

 Tænk over hvad du ønsker at finde

 Tænk på hvordan en anden ville have formuleret det

 Start bredt

 Skriv søgespørgsmålet og find gode søgeord

 Arbejd videre ud fra 1. søgeresultat



Google - øvelse
 Find et billede af Medina.

 Find ud af, hvor billedet stammer fra og angiv kilden.





Wikipedia vs. Denstoredanske.dk
 Hvad er Wikipedia?

 ”Begrebet en wiki betegner en samling af hjemmesider, der er linket sammen, 
meget ofte i form af et opslagsværk, som ligger online. Kendetegnende for en wiki
er, at opslagsværket er skabt af flere brugere, idet alle kan registerere sig og være 
med til at redigere artiklerne.” (http://www.emu.dk/modul/wiki)

 Opslagsværk uden redaktører

 ALLE kan bidrage, også folk der ikke ved noget, tror de ved noget og trolls

 Udvikler sig hurtigt og er tit hurtigt opdateret.



Wikipedia vs. Denstoredanske.dk

 Hvad er Denstoredanske.dk?

 Gyldendal står bag

 Fagfolk skriver artiklerne, der bliver redigeret.

 Referenceværktøjet er nemt at bruge

 Indholdet er begrænset.

 Selvom indholdet kan være aktuelt, er det sjældent helt up-to-date.



SKODA-
Skolernes Databaseservice

 POLFOTO:

 Ingen ansvarshavende record manager=arkivar/bibliotekar

 Søge på engelsk og dansk

 VIGTIGT: Husk brugsrettigheder

 Bruge i opgaver internt 

 Aldrig på nettet

http://www.polfoto.dk/Pages/default.aspx

http://www.polfoto.dk/Pages/default.aspx


SKODA

 Faktalink & Faktalink light:

 En samling af artikler forfattet af fagfolk – ca. 600 artikler (juni 2016).

 Mange emner inden for politik, historie, kultur, mode, samfund, teknologi osv.

 Vær opmærksom på artiklens alder

 Husk kildehenvisninger

 https://faktalink.dk/

https://faktalink.dk/


SKODA

 Forfatterweb.dk 

 Ca. 1000 biografier (juni 2016)

 Danske og udenlandske forfatter

 Klassikere og nyere forfattere

 Illustratorer, børne- og ungdomsforfattere, krimiforfattere osv.

 https://forfatterweb.dk/

https://forfatterweb.dk/


SKODA – opgave

 Find et billede af J.K. Rowling i Polfoto

 Find tekst om J.K. Rowling i Faktalink

 Find tekst om J.K. Rowling i Forfatterweb
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