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Litteratur- og informationssøgning på SG 
 

Formål: 
At afhjælpe den situation, hvor hovedparten af vores elever er storforbrugere af internettjenester og -
søgemaskiner, samtidig med at de mangler grundlæggende digital bevidsthed og dannelse.  
 
Derfor er det nødvendigt, at vi hjælper eleverne til at få en klar og systematisk arbejdsgang, når de 
søger litteratur og information på internettet. Denne arbejdsgang betragtes som universel på tværs af 
fag og opgaver, og den vil også hjælpe dem i deres videre studieforløb. 
 
Arbejdsgang: 
Litteratur- og informationsøgning kommer til at indgå i forbindelse med FF4 (SRO) i 2g. Derudover 
bliver det knyttet sammen med SRP-skrivningen i 3g. I begge tilfælde bliver undervisningen varetaget 
af KB og AE for hele årgangen. 
 
FF4 (SRO): 
Introduktion til ”den gode rækkefølge” på en søgning. Google er ikke din ven, og man skal vide noget 
for at anvende google kvalificeret: 

- Indledende arbejde med opslagsværker (wikipedia, denstoredanske osv.), der kan målrette 
søgningen. 

- Introduktion af skolens oversigt over søgemaskiner på skolens hjemmeside (faglærere må 
meget gerne henvende sig med sider, de vil have tilføjet til listen) 
 https://www.skanderborg-gym.dk/arkiv-fordeling/arkiv-elever/  

- Anvendelse af google til at efterprøve og kvalificere søgeresultater. 
 
Lektionen afholdes i lektion 2 på andendagen i FF4-forløbet for hele årgangen (skemalægges af ST) 
 
 
SRP: 
Arbejdsgangen fra FF4 skal nu anvendes til at lave et udkast til en litteraturliste til SRP’en: 

- Eleverne bliver introduceret til bibliotek.dk. 

- Som første led efter ”det gode forarbejde” skal eleverne (uanset fag) vænne sig til at starte 
deres søgning på bibliotek.dk. Dette skal de, fordi: 

o at siden er alle danske bibliotekers fælles database, og den samler alt, hvad der findes 
på danske offentlige biblioteker og på de danske universiteters forskningsdatabaser  

 
SRP-vejledere skal forvente, at eleverne møder op til første vejledning med et udkast til en 
litteraturliste.  



/AE og KB 

Lektionen afholdes ca. en uge inden første vejledning, så eleverne har en chance for at bestille 
materialer hjem. 


