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Elevark 

Sådan søger du informationer 
Få overblik 

Start med at få overblik over dit emne ved at slå det bredt op i et leksikon eller på en konkret hjemmeside. 

Husk at skrive alle de gode søgeord og links ned undervejs. Start for eksempel med at søge på Wikipedia, 

der er et leksikon, som alle kan oprette artikler i. 
https://da.wikipedia.org/wiki/Forside 

Eller Gyldendals Den Store Danske, hvor alle artikler er godkendt af eksperter for at sikre et højt fagligt 

niveau. Find ud af, hvad der er gode søgeord i forhold til, hvad dit emne handler om. Hvis du søger for 

bredt, for eksempel ‘demokrati’, får du alt for meget information frem, mens det er mere præcist at søge på 

eksempelvis ‘det danske demokrati’.  

http://denstoredanske.dk/ 

Vælg strategi 

Bestem dig for, om du vil søge efter bøger og artikler eller dokumenter på nettet, alt efter hvad der passer 

bedst til dit emne. Hvis det for eksempel er inden for naturvidenskab, vil det være oplagt at søge i 

tidsskrifter. Mens det måske er bedre at søge under artikler, hvis du har et aktuelt emne, eksempelvis 

terrorisme. 

Du kan vælge at søge i biblioteks- og artikelbaser. På bibliotek.dk kan du finde bøger, artikler mv. fra alle 

danske biblioteker. Man kan få materialet leveret til det lokale bibliotek.  

https://bibliotek.dk/da 

På InfoMedia kan du finde artikler fra alle store danske aviser. Der er gratis adgang via Skolernes 

Databaseservice, SkoDa og fra bibliotekernes computere.   

https://skoda.emu.dk/infomedia.html 

Hvis du skal søge på lande, kan du for eksempel bruge Globalis.dk, der indeholder landefakta, og hvor du 

selv kan lave dine egne kort og grafer.  

http://www.globalis.dk/ 

Hvis du skal søge på kendte personer, kan du for eksempel bruge biography.com (teksten er på engelsk) 

https://www.biography.com/ 

Hvis du har brug for statistik, kan Danmarks Statistik være et godt sted at starte. 

http://www.dst.dk/da/ 

Brug eventuelt Skrivopgave.dk’s oversigt over gode links til søgemaskiner, leksika og opslagsværker, 

litteratur- og forfatteroplysninger, nyhedsindex, billeddatabaser samt links til det offentlige, politik og love. 

http://skrivopgave.kk.dk/indhold/gode-links 
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