
Aarhus Kommunes  Biblioteker 
Mindspot

brug nettet
/ lær at søge effektivt



32

brug nettet / lær at søge effektivt

14 Biblioteksbasen

16 FaktaLink

18 Infomedia

10 Student Resources In Context

12 Literature Resource Center

14 Science In Context

16 Netbøger

18 Bibliotek.dk

20 Google er ikke nok

20 Hvad kan du stole på?

22  Hvor kan du finde flere 
netbaser?

22  Hvor kan du få hjælp?



brug nettet / lær at søge effektivt 54

Hvordan får du adgang?
www.aakb.dk

Hvad indeholder Biblioteksbasen?
Biblioteksbasen indeholder over 500.000 materialer, som 
bl.a. omfatter bøger, cd’er, tidsskrifter, cd-rommer og 
dvd’er. Derudover indeholder biblioteksbasen netmedi-
er, hvorfra du har adgang til netfilm, netmusik, netbø-
ger, netlydbøger og netbaser, som er materiale du kan 
downlåne direkte til din computer derhjemme.

Hvordan søger du i Biblioteksbasen?
1.  Skriv dit søgeord i søgefeltet og tryk søg.  

– På baggrund af dit søgeord, vil siden automatisk 
foreslå relaterede emner/ord.

2.  Når du har klikket på søg kan du specificere din 
søgning. Du kan afgrænse søgningen ved at vælge 
mellem emne, forfatter, materialetype, år eller sprog

3.  Tryk evt. på pilene, for at se flere valgmuligheder.
4.  Tryk på den ønskede titel i søgeresultat, for at få mere 

at vide om det enkelte materiale.
5.  Du kan nu vælge reserver nu (reservere) eller tilføje til 

kurv (låne). Husk – hvis du ønsker at benytte dig af 
funktionerne tilføj til kurv el. reserver nu skal du først 
logge ind med dit brugernavn = lånerkortnummer el. 
cpr-nr. og adgangskode = pinkoden til dit lånerkort.  

Hvornår er Biblioteksbasen god?
  Når du ønsker dybdegående information om et emne.
  Når du ønsker forskellige medier (bøger, lydbøger, 

tidsskrifter, film, musik mv.) om et emne.

Biblioteksbasen
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Hvordan får jeg adgang?
Via www.aakb.dk/netmedier/netbaser – tilgængelig på 
biblioteket, eller hjemmefra med lånerkort og pinkode.

Hvad indeholder Faktalink?
Faktalink indeholder mere end 350 fuldtekstartikler om 
emner lige fra tempelridderne til drivhusgasser. 

Hvordan søger du et emne i FaktaLink?
1.  Klik på bjælken for henholdsvis en kronologisk over-

sigt, en emneliste, en titelliste, eller en temaliste.
2. Brug søgefunktionen.

Hvorfor er FaktaLink god?
   Du får et struktureret overblik over et emne og får 

belyst forskellige aspekter af emnet.
  Du får hjælp til videre læsning via kildehenvisninger.
   Du kan finde artikler om aktuelle emner, der ikke er 

skrevet så meget om i bogform.
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Hvordan får du adgang?
På biblioteket via www.aakb.dk/netmedier/netbaser

Hvad indeholder Infomedia?
Infomedia indeholder mere end 30 mio. artikler, anmel-
delser og nyheder fra danske aviser og tidsskrifter. Alle 
findes i fuldtekst. 

Hvordan søger du i Infomedia?
1. Vælg udvidet søgning på forsiden.
2. Skriv dine søgeord i søgefeltet.
3.  Præciser din søgning ved at bestemme ordenes  

rækkefølge, og hvor i artiklen de skal stå .
4.  Afgræns kilder – fx ved at vælge de landsdækkende 

dagblade. Du skal først fravælge alle kilder, inden du 
kan afgrænse til de kilder, du ønsker.

5.  Vælg tidsperioden – der søges automatisk på de 
seneste 30 dage.

6. Klik på søg.
7.  Når du har søgt, kan du se artiklerne i en oversigt med 

en kort beskrivelse. 

 Hvornår er Infomedia bedst?
   Når du ønsker danske avisartikler i deres fulde længde.
   Når du har brug for anmeldelser, interviews, bag-

grund mv. til opgaver.
   Når du søger informationer, der ikke er skrevet så 

meget om i bogform – eller hvis du ønsker informa-
tioner om helt aktuelle emner/begivenheder.

Infomedia
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Hvordan får du adgang?
Via www.aakb.dk/netmedier/netbaser – tilgængelig på 
biblioteket, eller hjemmefra med lånerkort og pinkode.

Hvad indeholder Student Resources In Context?
Student Resources In Context er en engelsksproget søge-
base, der indeholder over én million artikler i fuldtekst. 
Emnemæssigt dækker basen bl.a. historie, litteratur, 
naturvidenskab og geografi. 

Hvordan søger du i Student Resources In Context?
1. Skriv dine søgeord i søgefeltet .
2.  Hvis du har brug for flere søgefelter og flere afgræns-

ningsmuligheder – vælg Advanced Search.
3.  Du kan vælge at få vist resultaterne sorteret efter bl.a. 

tidsskrifter, akademiske tidsskrifter, multimedier (herun-
der billeder og taler) mv. 

4.  Du kan klikke på den enkelte titel og få vist hele artik-
len på skærmen.

Vær opmærksom på, at alle artikler mv. er inddelt efter 
sværhedsgrad; basic, intermediate og advanced. Det er i 
søgningen muligt at afgrænse i forhold til sværhedsgrad.

Bemærk: Hvis du ikke finder det du søger i Student 
Resources In Context kan du prøve netbasen Global Issues 
in Context.

Hvornår er Student Resources In Context bedst?
   Når du ønsker information, der kan være svær at finde 

på dansk.
   Når du søger information om såvel brede som speci-

fikke emner.
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Hvordan får jeg adgang?
Via www.aakb.dk/netmedier/netbaser – tilgængelig på 
biblioteket, eller hjemmefra med lånerkort og pinkode.

Hvad indeholder Literature Resource Center?
Omfattende litteraturvidenskabelig database med 
information om forfattere og deres værker inden for alle 
genrer og alle perioder. Omfatter primært skønlitterære 
forfattere men også faglitterære forfattere og journalister. 

Hvordan søger du?
1.  Skriv dit søgeord i søgefeltet.
2.  Hvis du har brug for flere søgefelter og flere afgræns-

ningsmuligheder – vælg Advanced Search.
3.  Ønsker du at søge på en specifik forfatter – vælg 

Person Search.
4.  Søgeresultatet vises – om nødvendigt kan du præci-

sere din søgning ved hjælp af emneordne i venstre 
side. 

5.  Du kan vælge at få sorteret søgeresultaterne efter: 
Litteraturkritik, Biografier, Emner og Værkoversigter, 
Kritiske anmeldelser og Nyheder, Primære kilder og Lit-
terære værker samt Multimedier. 

6.  Du kan klikke på den enkelte titel og få vist hele 
artiklen. 

Hvornår er Literature Resource Center god?
   Når du søger viden om amerikanske – eller verdens-

kendte forfattere.
   Når du søger en specifik viden og supplerende oplys-

ninger om en given forfatter eller et værk.
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Hvordan får jeg adgang?
Via www.aakb.dk/netmedier/netbaser – tilgængelig på 
biblioteket, eller hjemmefra med lånerkort og pinkode.

Hvad indeholder Science In Context?
Med Science In Context får du adgang til tusindvis af 
naturvidenskabelige emneoversigter, eksperimenter, 
biografier, billeder og illustrationer. Desuden kan du 
læse om den seneste videnskabelige udvikling i artikler 
fra over 200 tidsskrifter og få links til kvalitative webste-
der, der omhandler naturvidenskabelige emner. 

Hvordan søger du?
1.  Skriv dit søgeord i søgefeltet og klik Search.
2.  Hvis du ikke har et konkret søgeord, kan du benytte 

dig af emneoversigten og klikke på et interessant 
emne, for at få mere at vide.

3.  Du kan vælge at få vist resultaterne sorteret efter bl.a. 
tidsskrifter, akademiske tidsskrifter, nyheder, video og 
statstik.

4.  Du kan klikke på den enkelte titel og få vist hele artiklen.

Vær opmærksom på, at alle artikler mv. er inddelt efter 
sværhedsgrad; basic, intermediate og advanced. Det er i 
søgningen muligt at afgrænse i forhold til sværhedsgrad. 

Bemærk: Hvis du ikke finder, det du søger, i Science In 
Context kan du prøve netbasen Access Science. 

Hvornår er Science In Context god?
   Når du søger information, som kan være svær at finde 

på dansk.
   Når du ønsker information om et bestemt emne 

indenfor det naturvidenskabelige område.
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Hvordan får jeg adgang?
Via www.aakb.dk/netmedier/netboeger – Er tilgænge-
lige hjemmefra med lånerkort og pinkode. 

Hvad indeholder netbøgerne?
   Ubegrænset adgang til en lang række faglitterære 

titler, som du kan downlåne og læse direkte på din 
computer. 

   Netbøgerne er altid tilgængelige.
   Du behøver ikke reservere bogen i forvejen.
 
Hvordan søger du?
Aarhus Kommunes Biblioteker tilbyder adgang til tre 
netbogsleverandører, som primært tilbyder faglitterære 
titler. Du får adgang til de faglitterære netbøger ved at 
klikke på én af vores leverandører:
1.  Ebib.dk: Danske e-bøger – primært faglitteratur. 
2.  Ebrary: Faglitterære titler fra det amerikanske forlag 

Ebrary.  
3.  Safari: Faglitterære titler på engelsk indenfor  

it-området.

Når du klikker på én af de ønskede netbogsleverandører, 
får du mulighed for at søge efter den enkelte titel eller 
det emne, som du søger.
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Hvordan får jeg adgang?
www.bibliotek.dk

Hvad indeholder bibliotek.dk?
En database hvor du kan se, hvilket materiale der findes 
på danske biblioteker. Via bibliotek.dk kan du bestille det 
ønskede materiale eller se hvilket bibliotek, der har ma-
terialet hjemme. Send en bestilling til et selvvalgt biblio-
tek (uanset hvilket bibliotek der ejer materialet). Du skal 
selv hente materialet på det bibliotek, du har valgt.

Hvordan søger du?
1.  Du kan vælge at søge på Forfatter, Titel, Emne eller 

Fritekst. Indtast dit/dine søgeord i søgefelterne og klik 
søg.

2.  Du kan evt. vælge at søge specifikt under noder 
eller netdokumenter ved at klikke på ét af ikonerne i 
venstre side.

3.  Når du har klikket søg får du en liste med de titler, 
som matcher dit søgeord.

4.  Klik på den ønskede titel for at få mulighed for at 
bestille eller reservere det ønskede materiale.

Hvornår er bibliotek.dk god?
   Når du ikke kan finde det ønskede materiale på dit 

lokale bibliotek.
   Når du søger efter specifikke emner.
   Hvis du ønsker at foretage en artikelsøgning efter 

emne.
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   Tests af søgemaskiner viser at fællesmængden af, 
hvad der findes i alle søgemaskiner er forbavsende 
lille. 

   Bruger du kun én søgemaskine risikerer du at gå glip 
af den bedste webside, i forhold til netop dit emne/
søgeord. 

   Selv Google, som er den største søgemaskine i ver-
den, dækker kun ca. 35 % af hvad der findes på nettet.

   På grund af Googles opbygning er den dårlig til at 
finde nye websider.

   Søg altid i 2-3 søgemaskiner (f.eks. Google, Yahoo og 
Bing).

   Prøv f.eks. sitet www.langreiter.com/exec/yahoo-
vs-google.html for at se, hvordan Google placerer 
søgeresultaterne i forhold til Yahoo. 

Hvordan anvender du siden?
1.  Skriv dit søgeord i søgefeltet og klik compare’em

Hvad kan du stole på?
Det er vigtigt at være kildekritisk, når du søger på nettet, 
da alle kan lægge informationer ud. Der findes rigtig 
mange gode websider på nettet, men desværre også 
mange sider som ikke er troværdige. 

Guideline – hvad skal du tjekke, for at se om en  
webside er troværdig?
11.  Hvem er websidens afsender? Er den offentlig eller 

privat? Hvad er deres faglige baggrund for at kunne 
udtale sig troværdigt om emnet?

12.  Hvad er websidens formål? Har den politiske eller 
religiøse holdninger? Er det et partsindlæg? Sam-
menhæng mellem formål og indhold?

13.  Er websiden opdateret?
14.  Er der kontaktoplysninger og en om os/hvem er vi 

side?
15.  Er der mange reklamer på websiden? Er der en sam-

menhæng mellem reklamer/sponsor og produkter 
som anbefales (Skjult produktsponsorering)?

16.  Hvad/hvem linker websiden til? Hvilke andre web-
sider linker til websiden?

17.  Hvordan er sprogbruget på websiden?
18.  Er der mange stavefejl på websiden? 
19.  Sammenlign det du ved om emnet, med det de skri-

ver på websiden. Lyder det troværdigt sammenholdt 
med den viden du har i forvejen?

10.  Vær opmærksom på falske websider med ondsind-
ede hensigter, hadesider, fupsider og parodier. Vær 
især opmærksom på .org-domæner.
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Hvor kan du finde flere netbaser? 
I denne pjece har vi kun behandlet et par af de netbaser, 
som Aarhus Kommunes Biblioteker giver adgang til. Men 
yderligere giver Aarhus Kommunes Biblioteker adgang 
til en lang række netbaser, som du bl.a. har adgang til 
derhjemme. På www.aakb.dk/netmedier/netbaser kan 
du se alle de netbaser, som Aarhus Kommunes Bibliote-
ker giver gratis og lovlig adgang til, enten på biblioteket 
eller din pc derhjemme.

Hvor kan du få hjælp?
Har du brug for hjælp til informationssøgning, eller 
spørgsmål om hvordan du bruger Aarhus Kommunes 
Bibliotekers netmedier – spørg på dit lokale bibliotek. 
Du kan finde kontaktoplysningerne til dit lokale biblio-
tek via www.aakb.dk/biblioteker

Brug nettet
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Det eneste der kræves for at du kan bruge netmedierne 
er, at du skal bo i Aarhus Kommune og have lånerkort 
med pinkode til bibliotekerne. 

Med netmedierne kan du gratis og lovligt:

   Downlåne materiale direkte til din egen pc 
  Undgå ventetid
   Få adgang til et utal af fuldtekst artikler fra diverse 

tidsskrifter og opslagsværker
  Downlåne hele bøger til din pc 
   Downlåne musik og lydbøger til din pc, som du kan 

overføre til din MP3-afspiller
  Streame film direkte på din pc
  Og meget mere

Se mere på www.aakb.dk/netmedier

isBn 978-87-89860-95-4


