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Find viden Trine Toft Hent PDF Alle kan finde et svar på Google. Og alle kan lave en hjemmeside om noget,
de ikke ved noget om, og lægge den ud på internettet. Og du kan finde den og få de forkerte svar! Derfor
gælder det ikke om at kunne finde et svar i en fart - men om at kunne finde og udvælge den bedste viden.

Så velkommen til en bog om informationssøgning, skrevet specifikt for elever ved de gymnasiale
uddannelser. Uanset om du går på htx, hhx, stx eller hf, så har du brug for at kunne søge brugbar viden, når
du skal løse større opgaver og projekter. Og når du har læst denne bog, ved du præcis, hvor du skal finde dine

svar.

Bogen indeholder guides til emnesøgning og lån på bibliotek.dk og på dit lokale uddannelses- eller
folkebibliotek, tips og tricks til effektive søgninger på Google, en gennemgang af fagrelevante databaser og

vidensressourcer, hvad man kan bruge artikeldatabaser til og meget, meget mere.
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