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Trin i informationssøgning
1. Analysér dit emne
a. Kvalificeret informationssøgning kræver, at du ved, hvad du leder efter
b. Problemformulering er det/de spørgsmål du gerne vil undersøge
2. Lav en søgeprofil
a. Find søgeord
i. Tænk i synonymer
ii. Tænk kreativt
iii. Brainstorm på søgeord
b. Strukturer søgeordene - hvilke er de vigtigste
i. Find de 3-4 vigtigste
ii. Opdel restordene
iii. Find flere synonymer og relaterede emner
c. Vælg søgeredskab
i. Brug biblioteket
d. Opstil søgestrategi
i. Hvilke ord vil du starte med at søge på?
ii. Og hvad vil du bruge søgeresultaterne til
iii. Hvilke ord vil du ellers søge på og hvordan?
e. Husk de boolske operatorer
i. Og/and
ii. Eller/or
iii. Ikke/not
f. Trunkering/wildcard
i. Ex. Wom*n vil søge på både Woman og Women
ii. Stjerne(*) eller spørgsmålstegn(?)
g. Frasesøgning
i. "Søger på hele sætningen"
ii. Defineres med brug af: "lang sætning"
iii. Husk citationstegn
h. HUSK: hvis du ikke kan begrunde hvad du vil bruge søgningerne
Til, er der måske ikke nogen grund til at lave dem?
3. Vælg søgeredskab
a. Tjek listen til højre
4. Søg!
a. Quick and dirty
i. Indledende fase af en opgave
b. Faktasøgning
i. Konkrete spørgsmål
c. Kædesøgning
i. Bruger et dokument, et emneregister, en litteraturliste
eller citationer fra bog eller artikel
ii. Bruger de links der findes i dokumenterne
iii. Litteraturlisten
d. Bloksøgning
i. Del dit emne op i facetter eller blokke
5. Evaluer søgeresultat
a. Har du fundet det, du forventede?
b. Er kvaliteten af resultaterne i orden?
c. Kan det bruges præcis til din opgave?
d. Er mængden passende i forhold til opgavens længde og
den tid, du har til rådighed
6. Skaf dit materiale
a. Download det
b. Bestil det fra biblioteket
7. Vurder materiale og kilder
a. Hvad er det for en kilde?
b. Hvem har lavet materialet?
c. Hvornår er det lavet?
d. Hvad er formålet med kildet?
e. Hvem er modtageren?
f. Hvilke informationer giver kilden?
g. Hvor troværdig er disse informationer?
h. Har kilden tendens?
i. Altså hvad er hensigten?
ii. Trækker kilden i en bestemt retning?
i. Sammenhold kilden med andre kilder?
j. Fortolk og vurder kilden i forhold til emnet?
8. Og så forfra med din nye information
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Informationsdatabaser
http://skoda.emu.dk/
Navne og numrer:
https://skoda.emu.dk/skodacgi/nnmarkedsdata/Content/Search/CommonSearch.aspx?focusnews=87
Godt til opslag om virksomheder
Det lokale folkebibliotek:
https://bibliotek.dk/da
Statistikbanken:
http://www.statistikbanken.dk
Masser af statistik
Stedet på SDU:
Elektroniske tidsskrifter:
http://www.sdu.dk/Bibliotek/Elektroniske+tidsskrifter
Søgning på SDU's bibliotek:
http://alvis-bib.sdu.dk/uhtbin/cgisirsi/x/SIRSI/0/57/60/81/X?
user_id=WEBSERVER
Databaser:
http://metalib1bib.sdu.dk:8331/V/9VF6UFXUXSI2CQRA491PS25XN9MI7IDDLP6Q5GD
5HV5XLSKAN6-00819?FUNC=FIND-DB-1
&NEW_LNG=dan&pds_handle=GUEST
Web of science:
http://apps.webofknowledge.com.proxy1bib.sdu.dk:2048/WOS_GeneralSearch_input.do?
product=WOS&search_mode=GeneralSearch&SID=Q2bXMnjVQSEAw
MkJkq4&preferencesSaved=
Godt til at finde info om kemiske stoffer
Alt materiale på SDUs biblioteker:
http://syddansk.summon.serialssolutions.com/
Både bog og elektroniske dokumenter
The obvious:
http://www.google.com/
Avanceret søgning
http://scholar.google.com/
http://www.bing.com/

Til opgaveskrivning
Scribo http://scribo.dk/
Værktøj til opgaveskrivning
Har en ordbog over akademiske udtryk

Referer korrekt
Hvilke idéer, der er dine egne
Hvilke idéer, der stammer fra andre
Hvor du har din viden fra
Hvor pålidelige dine kilder er
En litteratur- eller referenceliste
Henvisninger i teksten, som refererer til listen
http://stopplagiat.nu/
Der findes forskellige standarder inden for kildeformatering
Fx
Apa
Mit
Værktøjer til at lave referencer
https://www.zotero.org/
https://www.mendeley.com/
LaTeX bibtex

