
   
 

   
 

Find online kilder til din opgave 
 

Biblioteket har udarbejdet en række introduktioner til forskellige databaser og 
videnportaler, hvor du bl.a. kan få adgang til e-ressourcer som onlineartikler, e-bøger og e-
rapporter.   

Vores introduktion består overordnet af 4 dele: 

• Søgeteknik 
• Søgning i danske ressourcer (biblioteksportaler og andre relevante vidensportaler) 
• Søgning i nordiske og engelsksprogede databaser 
• BFI-listen som valideringsværktøj i f.t. forskningsartikler 

 

Søgeteknik 
Videoen herunder introducerer til ucnbib, men den viser samtidigt, hvordan du kan koble 
søgeord, så du får mulighed for at søge på flere begreber på en gang.  
 
Teknikken kan bruges i flere af de baser, som vi henviser til.  

 

OBS! Med hensyn til reservering af materialer gælder særlige regler for nogle studerende og ansatte 
i UCN indtil d. 3.12.2020: Se nyhed på ucnbib.dk. 
 

 

Søgning i danske e-ressourcer 
UCN Bibliotekets base 

Selv om du er vant til at søge i ucnbib, er fokus nu et andet, fordi det handler om at få fat i 
online-kilder.  
Videoen viser, hvordan du specifikt søger henholdsvis danske og engelske online-
dokumenter og e-bøger. Ligeledes viser vi, hvordan du tjekker, om UCN Biblioteket tilbyder 
adgang til tidsskriftsartikler. 

https://www.ucnbib.dk/da/nyheder/covid
https://www.ucnbib.dk/
https://www.youtube.com/watch?v=Vh4w0Gd4QTg


   
 

   
 

Sådan søger du online-materialer i ucnbib.dk: 

  

 

 

Bibliotek.dk 

Bibliotek.dk indeholder al den litteratur, som findes på danske biblioteker. Materialer, som 
findes i bibliotek.dk, kan bestilles til afhentning på UCN Biblioteket. Videoen herunder 
introducerer til søgning i bibliotek.dk: 

 

OBS! Indtil d. 3.12.2020 er det ikke muligt at bestille til afhentning på et UCN Bibliotek.  

Brug alligevel bibliotek.dk til at finde e-ressourcer. Afgræns ved klikke på ”Flere 
søgemuligheder” under søgefeltet, vælg ”E-materialer” og klik af ud for ønskede typer.  

  
Infomedia 

Infomedia bruger vi mest til at finde avisartikler i fuldtekst, men der er også mange 
tidsskrifter (i Infomedia kalder de dem ‘Magasiner’). I basissøgning kan du vælge 
”Magasiner”. Husk også at vælge periode, da standarden er 30 dage. 

Sådan søger du artikler fra tidsskrifter via Infomedia: 

https://bibliotek.dk/
https://www.youtube.com/watch?v=cWXUnb2EeZw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=cWXUnb2EeZw&feature=youtu.be
https://www.ucnbib.dk/da/page/infomedia
https://www.youtube.com/watch?v=Qcvb3DsElVE
https://youtu.be/XufOwLpRaQ8
https://youtu.be/XufOwLpRaQ8


   
 

   
 

 

 

 

Viden fra dansk forskning og praksis 

Oversigt over relevante analyseinstitutter samt forsknings- og vidensinstitutioner inden for 
det pædagogiske område.  

Viden fra dansk forskning og praksis – under den pædagogiske fagområdeside: 

  

 

Google Scholar 
 
Google Scholar er Googles indgang til at søge afhandlinger, specialer, bøger artikler m.m. 

Søgning via Google Scholar: 

 

  

 

https://www.ucnbib.dk/da/page/viden-fra-dansk-forskning-og-praksis
https://scholar.google.dk/
https://scholar.google.dk/
https://scholar.google.dk/
https://www.youtube.com/watch?v=uI1JW5afdhA
https://www.youtube.com/watch?v=kuaOyxxgic0
https://www.youtube.com/watch?v=TIDjvK-6LzI&feature=youtu.be


   
 

   
 

Søgning i internationale e-ressourcer (inkl. norske) 
Oria – find e-ressourcer på norsk 

Giver adgang til søgning i norske fag- og forskningsbibliotekers ressourcer. Vi viser, hvordan 
du finder frem til fuldtekst- og open access dokumenter, forskningsrapporter, afhandlinger, 
artikler). 

 

  

Internationale e-ressourcer 

Via "Internationale e-ressourcer" på den pædagogiske fagområdeside på ucnbib kan du 
finde en række internationale artikeldatabaser med hver deres faglige fokus. Hovedparten 
af artiklerne er online tilgængelige. 

"Academic Search Premier" er en stor tværgående database, hvor du kan finde artikler 
indenfor mange forskellige fagområder. 

I videoen herunder kan du du kan se, hvordan du søger. Har du lært søgeteknikken i én 
Ebsco-database, kan du også søge i de øvrige, som du finder på fagområdesiden på ucnbib.  

Husk at søge på engelsk. 

Søgning i internationale artikeldatabaser – med Academic Search Premier som eksempel: 

 

 

 

EBSCO eBook Collection 

https://bibsys-almaprimo.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?vid=BIBSYS&sortby=rank&lang=no_NO
https://www.ucnbib.dk/da/page/internationale-e-ressourcer
https://www.ucnbib.dk/da/page/academic-search-premier
https://www.ucnbib.dk/da/page/internationale-e-ressourcer
https://www.ucnbib.dk/da/page/ebsco-ebook-collection
https://www.youtube.com/watch?v=EwgRky_tu3g&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Hpes5cfjdpM


   
 

   
 

I Ebscos ebook Collection er der adgang til mere end 150.000 e-bøger inden for alle 
fagområder. Du kan søge titler frem direkte i Ebsco eBooks, men du har adgang til de 
samme titler, hvis du søger på emne eller specifik titel i ucnbib.dk (brug engelske søgeord). 

I videoen, som introducerer til ucnbib, viser vi, hvordan du får adgang til EBSCO ebøger via 
søgning i ucnbib. 

Hvis du ønsker at søge direkte i EBSCO-portalen, kan du lære søgeteknikken ved at se 
videoen herover, som introducerer til Academic Search Premier. 

 

BFI-listen  
Der er stort fokus på at finde valide kilder og endda forskning, når man skal finde litteratur 
til sin opgave. En af vejene til at sikre sig, at de tidsskriftsartikler man finder i sin 
litteratursøgning, er af høj faglig kvalitet og forskningsfunderede, er ved at tjekke BFI-listen 
for serier. 

Se herunder hvad BFI-listen er, og hvordan du kan bruge den. 

BFI-listen – hvad er det?: 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Qcvb3DsElVE
https://www.youtube.com/watch?v=Hpes5cfjdpM
https://ufm.dk/forskning-og-innovation/statistik-og-analyser/den-bibliometriske-forskningsindikator/BFI-lister
https://youtu.be/tXGpKJGbfvk
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