
”Søg information” med fokus på kilder 
 

Formålet med aktiviteten ”Søg information – fokus på kilder” er, at eleverne opdager: 

• At forskellige kilder indeholder forskellige typer af information og derfor kan hjælpe dem 

 med at svare på forskellige spørgsmål. 

• At det sparer tid at vælge den rigtige kilde i forhold til det, man gerne vil vide. 

Tidsforbrug: 2x45 minutter 

Materialer: Computere med netadgang til hver elev, et fysisk bibliotek og et virtuelt bibliotek,  

adgang til de informationskilder som skolen eller biblioteket giver adgang til, er en fordel. 

Oplæg 
Fælles diskussion i klassen ud fra spørgsmålene: Hvorfra ved I noget at vide om jeres emner?  

Hvor kan I få mere at vide? Hvor søger I normalt efter information? Kan I komme i tanke om flere 

kilder I kan få information fra? 

Ideerne bliver skrevet på tavle/smartboard så alle kan se og følge med. 

I hvilke af de kilder der er blevet skrevet op forventer du at finde information om dit emne? 

Eleverne overvejer deres svar hver for sig, noterer evt. og eksempler diskuteres i klassen. 

Her er der selvfølgelig et problem, hvis eleven svarer ”ingen”, og så må man prøve at hjælpe dem 

på vej. 

Aktivitet 
Søg på dit emne og sammenlign den information, du finder i de forskellige kilder. Undersøg,  

hvilken information de forskellige kilder giver dig om dit emne. Brug tabellen som udgangspunkt og 

skriv stikord til dine overvejelser undervejs. 

Tabellen med kilder kan bruges på flere måder: 

• Læreren kan bruge tabellen som rettesnor i den opsamlende diskussion med klassen. 

• Eleverne kan få tabellen som et svarark efter en aktivitet om valg af kilder. 

• Eleverne kan få den uudfyldte udgave af tabellen som de så selv skal udfylde. 

• Læreren kan justere tabellen efter hvilke kilder hun/han synes eleverne skal fokusere på 

Fælles opsamling i klassen om styrkerne og svaghederne ved de forskellige kilder med eksempler 

fra eleverne. Opsamlingen kan fx sættes i gang vha. spørgsmålene: Hvad slags information får 



man i et leksikon? Hvad kan et leksikon bruges til? Hvilke ulemper er der ved et leksikon?  

 

Kilder Kan bruges til Har disse ulemper 

Folk, du kender   

Organisationer og institutioner   

Virksomheder At få oplysninger om den nyeste 

udvikling på området 

Lever ofte af at sælge en 

vare og er derfor ikke altid lige 

villig til at give information 

 

Google, søgemaskiner generelt 

 

  

Biblioteket, det fysiske 

 

  

Bibliotekets hjemmeside og 

database, fx bibliotek.dk 

  

Lærebog   

Artikler fra tidsskrifter   

Tv-udsendelser   

Aviser/Infomedia   

Leksika At få en hurtig oversigt over 

grundbegreber og 

faktaoplysninger om et emne 

 

Går sjældent i dybden, så man er 

tit nødt til at søge 

videre 

Faktalink   



Kilder Kan bruges til Har disse ulemper 

Radioprogrammer At få ideer til emner, 

informationer 

 

Er svære at henvise til og nogle 

gange kan det også være svært at 

høre hvad folk siger 

 

Linksamlinger   

 

 

 


