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Gode kilder til informationssøgning til 
Dansk/Historieopgave i 1.G + 1. HF 

 
 

    www.kalundborgbib.dk 
 
Her kan du søge i Kalundborg Bibliotekers materialer. Du skal logge på med lånernummer (cpr.- eller 
lånerkortnummer) og pinkode. Under E-ressourcer i øverste bjælke, kan du klikke videre til en mængde 
elektroniske ressourcer, som Kalundborg Biblioteker giver dig adgang til, hvis du bor i Kalundborg 
Kommune. 
 
 

   www.bibliotek.dk 
 
Her søger du i samtlige danske bibliotekers baser. Du kan bestille bøger, artikler, film o.s.v. til  
afhentning på dit lokale bibliotek. Opret en profil på sitet og læs artikler fra danske aviser direkte og 
meget mere. 
 
 

Følgende baser har du adgang til via Kalundborg Biblioteker: 
 

Historiefaget.dk www.kalundborgbib.dk 
Database med en lang række emner indenfor Danmarks historie, måske lige under gymnasieniveau, 
men stadig et godt sted at hente inspiration til opgavens emne. 
 
 

Filmstriben.dk www.kalundborgbib.dk 
Filmdatabase indeholdende spillefilm, kortfilm og dokumentarfilm. 
Adgang fås ved brug af cpr.nr./lånernr. og pinkode 
 

Forfatterweb www.kalundborgbib.dk                                                          
Forfatterweb er et elektronisk forfatterleksikon over danske og udenlandske forfattere som omfatter både 
afdøde og nulevende forfattere. 
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Faktalink er en samling artikler om aktuelle emner. Du kan finde Faktalink ved enten at gå ind via 
Kalundborg Bibliotekers hjemmeside www.kalundborgbib.dk - e-ressourcer   eller ved at bruge dit Uni-C login 
på www.skoda.emu.dk 
 

 Infomedia 

Infomedia er en stor avisdatabase med artikler i fuldtekst fra en lang række danske aviser. Du får adgang til 
Infomedia, ved enten at gå ind på www.kalundborgbib.dk eller ved at bruge dit Uni-C login på 
www.skoda.emu.dk eller via www.bibliotek.dk 

 

Følgende baser har du adgang til med dit UNI-Login: 

   DR/Gymnasium  www.dr.dk/Gymnasium 

DRs hjemmeside for gymnasieelever. Her kan du gå ind under fag og finde en masse temaer med klip fra  
tv- og radioudsendelser. Du kan bruge dit Uni-C login til at logge ind på siden, hvor du kan oprette og 
redigere i mapper. 

 

SkoDa www.skoda.emu.dk  
Skolernes databaseservice er en samling links til databaser som skoler og uddannelsesinstitutioner 
kan tegne abonnement på. Du får adgang med dit UNI-Login. Her finder du følgende gode steder til 
søgning: 
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  Student Resources in Context (Gale SRC Gold) 
Amerikansk opslagsværk omfattende mange forskellige emner både samfundsfaglige, naturvidenskabelige 
historiske m.fl. 

Encyclopedia Britannica 
Britannica Online indeholder en utrolig omfattende samling af autoritative referencer i form af artikler, 
illustrationer, multimediepræsentationer mm. Indholdsmæssigt drejer det sig bl.a. om historiske, litterære, 
politiske, geografiske og videnskabelige referencer. Mange af referencerne relaterer videre til andre web-
sites, som er udvalgt af Britannicas redaktører. Opdatering sker løbende. 

 

FaktaLink, Infomedia og ForfatterWeb  er også en del af SkoDa. 

 

Historiens Verden www.historiensverden.dk 

Historiens verden er en verdenshistorie på dansk som dækker verdenshistorien fra Oldtiden frem til det 20. 
århundrede. 

Historiens Verden er udviklet af Det Historiske Akademi og forfattet af historikere med undervisningser-
faring fra grundskole, gymnasiale uddannelser og universiteter. 

På sitet kan du finde både leksikonartikler, biografier og historiske primærkilder. 

 

Nyttige gratis steder på nettet 
 

DenStoreDanske www.denstoredanske.dk 

Gyldendals leksikon på nettet, godt sted at hente inspiration til emnet i historie. Godt sted generelt at hente 
verificeret information om mange emner. Giver ofte dog kun et ganske kort overblik. 

Litteratursiden.dk www.litteratursiden.dk 

Litteratursiden er bibliotekernes website om litteratur. Sitet er for alle, der vil inspireres til gode 
læseoplevelser, diskutere litteratur og blande sig i den litterære debat. Her findes også anmeldelser og 
analyser. 
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Danmarkshistorien.dk www.danmarkshistorien.dk 

Danmarkshistorien.dk er en hjemmeside, der er udarbejdet af historikere, arkæologer og andre forskere fra 
Aarhus Universitet. 

Basen indeholder bl.a. et historieleksikon, en kildesamling med ca. 600 historiske kilder i tekst, lyd og billede, 
film, temaer interaktive kort og quizzer. 

DenDigitaleByport  http://www.byhistorie.dk/den-digitale-byport/ 

Side oprettet af Dansk Center for Byhistorie, som er et samarbejde mellem Den Gamle By og Århus 
Universitet. Den Digitale Byport er den direkte adgang til databaser og præsentationer af de danske byers 
historie med en hovedvægt på perioden 1600-1900. Klik dig vej gennem databaserne i bjælkerne nedenfor 
eller afgræns med valg af temaer i menuen til højre. 
 

Europeana 1914-1918 http://www.europeana1914-1918.eu/da 
Første Verdenskrig samlet på ét website. 
Fra 1914-1918 var Europa i krig. I 100-året for krigsudbruddet har en række europæiske lande ved fælles 
hjælp og EU's medvirken skabt digital adgang til et omfattende og ofte unikt kildemateriale over krigen og 
dens følger. 
Ti europæiske nationalbiblioteker heriblandt det Kongelige Bibliotek, har tilsammen digitaliseret ca. 400.000 
sjældne bøger, småtryk og andre dokumenter og billeder, og mere end 660 timers film er digitaliseret af 
filmarkiver. Derudover har 8.000 europæiske borgere lagt private og personlige genstande frem fra krigens 
tid. 
Der er desuden adgang til den virtuelle udstilling "The First World War: Places of Transition". 
  

Luminarium: Anthology of English Literature 
http://www.luminarium.org/ 
 
Luminarium er en antologi (samling af tekster) som giver adgang til en lang række engelske tekster 
spændende i tid fra Middelalderen til det 18. århundrede. Der er bl.a. adgang til flere af den engelske 
dronning Elizabeth d. 1.'s breve. Sitet blev oprettet af en studerende i engelsk ved Temple University 
i 1996. Sitet blev sidst opdateret i 2010, men teksterne ligger tilgængelige og er ikke blevet dårligere af 
den grund. 
 

Internet History Sourcebook 
http://www.fordham.edu/Halsall/index.asp 
 
Side oprettet af Fordham Jesuit University New York. Indeholder et udvalg af historiske primærkilder i 
fuldtekst. Vær her opmærksom på, at det er et universitet med en bestemt religiøs observans. Dette 
faktum kan farve udvalget af kilder, men selve kildeteksten er der naturligvis ikke ændret i. 
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Alle ovenstående kilder er verificerede, hvilket vil sige, at indholdet 
er godkendt og egnet som kildemateriale i en opgave. MEN ingen 
regel uden undtagelser så:   
 
Vær altid selv KRITISK og TJEK med din lærer! 

 
Hjælp til informationssøgning og opgaveskrivning 

 
SkrivOpgave.dk www.skrivopgave.dk  
Fint site med gode råd til både problemformulering, kildekritik og meget mere. 
 

"Søg og du skal finde" www.iva.dk 
Pjece med gode tips og trick til informationssøgning. læg især mærke til de gode råd om, hvordan du 
kommer til at søge effektivt på google. 
 

StopPlagiat.nu www.stopplagiat.nu 

Webtutorial som fortæller om hvad plagiering er og hvordan du undgår det. 
 

FriViden.dk www.frividen.dk 
Site som indeholder eksamensvideoer fra bl.a. AT-eksaminer. Her findes også eksempler på 
eksamensopgaver m.m. 
 
 
 

 
 
 


