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http://www.google.dk/imgres?q=ucsj&um=1&hl=da&tbo=d&biw=1843&bih=863&tbm=isch&tbnid=-S9gdDObYDzL_M:&imgrefurl=http://ucsj.dk/nyhed/studerende-fra-ucsj-praesenterer-bud-paa-nye-loesninger-i-velfaerdssektoren/&docid=83lTE1S4pkRTlM&imgurl=http://ucsj.dk/typo3temp/pics/c2e5e08b61.jpg&w=220&h=167&ei=JHgjUdrVCJGMswbDgIHwCA&zoom=1&iact=hc&vpx=1621&vpy=547&dur=720&hovh=133&hovw=176&tx=103&ty=99&sig=118277096267410207670&page=2&tbnh=133&tbnw=176&start=53&ndsp=52&ved=1t:429,r:63,s:0,i:271
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Hvilke baser kan jeg vælge? 

 

ARTESIS: (se mere side 3) 

Dette er UC Sjællands egen søgebase, der indeholder henvisninger til UC Sjællands 6 

biblioteksafdelinger. Udover de fysiske materialer rummer basen en meget stor samling af 

e-bøger, SkoDa pakken, herunder InfoMedia samt indholdet af godt og vel 38.000 

udenlandske tidsskrifter. 

Reserveringer af materiale kræver blot Jeres fulde cpr.-nummer og pinkoden er de sidste 

fire cifre fra cpr.-nummeret gentaget. 

 

Bibliotek.dk: (se mere side 4) 

Er Danmarks nationalbase. Basen indeholder alt hvad der findes på de danske folke- og 

forskningsbiblioteker. 

Meget fin og lettilgængelig søgegrænseflade med det raffinement at uanset hvad I 

fremfinder kan materialet dirigeres til det bibliotek hvor I ønsker at afhente materialet – 

f.eks. Jeres lokal UCSJ bibliotek. 

 

Ebsco: (se mere side 5) 

Er et fælles nøglehul til 20 store databaser der primært indekserer tidsskrifter, men også 

bøger, konferencer o.l.  

”ERIC” og ”Teacher Reference Center”, ”British Education Index” og ”Education Research 

Complete ” er de 4 vigtigste for lærerstuderende. Søgning i de enkelte baser kan enten 

foretages som almindelig kombinatorisk søgning med emne og forfatternavne, men der 

kan også søges via de enkelte basers emneordstræer hvilke ofte kan være en fordel. 

Søgeresultatet kan forekomme direkte tilgængeligt, men er oftest en 

henvisning der findes online på anden måde. 

 

CFU : (se mere side 10) 

Er Jeres Center for Undervisningsmidler hvor I med Jeres UNI-C password kan bestille 

undervisningsmaterialer hertil samt streame film direkte fra CFU. 
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Søgeeksempel i Artesis: 

https://biblioteket.ucsj.dk/da 

 

 

                                                                       Her indtastes søgeordene 

                                                                      * er højretrunkeringstegn   eks : læsning* 

  Forfin søgningen med rullegardinerne. 

De Boolske Operatorer (and, or, not) kan bruges, men husn parenteser omkring 

søgeordene. 

 Se yderligere om denne funktion i linket herunder (Flere søgetips). 

I Artesis kan I blive mødt med fire forskellige bestillingskommandoer: 

 Reserver 

 Bestil artikel via biblioteket 

 Læs online 

 SFX 

 

Flere søgetips:        

https://biblioteket.ucsj.dk/sites/default/files/artesis_vejledning_1.pdf 

 

 

https://biblioteket.ucsj.dk/da
https://biblioteket.ucsj.dk/sites/default/files/artesis_vejledning_1.pdf
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Søgeeksempel i Bibliotek.dk 

www.bibliotek.dk 

 

        

   Højretrunkeringstegnet er  ” * ” 

 

 Forfin søgningen her 

 

 Et godt alternativ til google er ”På nettet” 

 

Søgefunktionerne er de samme som i Artesis: 

 

Flere søgetips:  

         https://biblioteket.ucsj.dk/sites/default/files/artesis_vejledning_1.pdf 

 

http://www.bibliotek.dk/
https://biblioteket.ucsj.dk/sites/default/files/artesis_vejledning_1.pdf
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Søgeeksempel i Ebsco: 

Engelsk/ Dansk  -  Dansk/ Engelsk ordbog: 

www.ucsj.dk    

øverste højre hjørne  genveje  /  vælg bibliotek  /  vælg til højre studieværktøjer   /   

ordbøger i venstre side  /  vælg dansk-engelsk   

 

Vælg en Ebsco base 

  

www.ucsj.dk  /  øverste højre hjørne genveje  /  vælg bibliotek  /  vælg til venstre e-

ressourcer  /  vælg fanebladet Lærer / vælg ERIC / choose databases / select / OK  

 

Søgemetode 1 (med kombination af emneord): 

Der kan nu vælges mellem Basic Search og  Advanced Search.  

Det anbefales at bruge åbningsbilledet Advanced Search, det det giver det mest præcise 

resultat fordi basen bl.a. søger i emneordsfelterne. 

Basic search kan give relevante resultater, men ofte ikke så mange som basen indeholder. 

 

 

 Vælg som udgangspunkt i rullegardinet søgefunktionen 

 Select a field (optional)  der giver den mest præcise søgning      

da der søges i følgende felter: titel-, emneordsfelt-, resume-, forfatter- og 

tidsskriftets navnefelt. 

http://www.ucsj.dk/
http://www.ucsj.dk/
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Fornemmes resultatet for magert så prøv med TX all Text feltet der fritekstsøger, men 

risikoen for upræcise søgninger stiger. 

Indtast det første søgeord og klik search 

Indtast det andet søgeord og klik search og så fremdeles hvis I har flere søgeord. 

 

Fordelen ved denne strategi er, at når I skal kombinere søgeordene kan I lettere overskue 

hvis nogle af søgeordene modvirker hinanden. 

Denne strategi gør det også nemmere at bruge den boolske operator ”or”. 

 

 

 

Når I klikker på  Search History  fremkommer dette billede som viser Jeres søgninger 

hidtil. 

Sæt flueben ud for de søgninger der skal kombineres og klik på  

Search with AND  
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Hvis I ønsker at bruge flere søgeord bruges den boolske operator ”OR”  -  altså Search with 

OR.  

Hvis søgeresultatet er for omfattende kan søgningen forfines i venstre side af billedet med 

de facetter der ligger der. 

 

 

 

Klik på en eller flere af mulighederne i venstre side og klik på update og I har forfinet 

søgningen. 

 

Hvis artiklerne ikke ligger direkte online gøres følgende. 

 

 

Klik på det lille UC Sjælland ikon og posten overføres til UC Sjællands base 
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Hvis artiklen ligger online i Artesis så er det blot at åbne og læse den. 

Hvis den ikke ligger online i Artesis så bestiller I bare artiklen med levering på det UCSJ 

bibliotek der ligger Jer nærmest. 

 

Søgemetode 2 (via emneordstræ): 

 Eksempel: Find noget om begynderlæsning?  

 

 

Vælg en database / klik på ”Thesaurus” / indtast emneordet i ”Browsing …”  / klik på 

”Browse” 

Nu præsenteres i for et opslag i emneordstræet.  

Hvis der ud for emneordet er en firkant betyder det at det enkelte ord har en 

underopdelinger – klik i dette tilfælde på ”Reading” 
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Til højre for Reading folder der sig nu en række underemner op til Reading.   

F.eks. kan I nu klikke på ”Beginning Reading” og dette emne vil blive yderligere udfoldet, 

men I kan også vælge at sætte flueben i firkanten og klikke på ”Add” for at føre emneordet 

over i søgeboksen og så klikke ”Search” for at gennemføre en søgning. 

Denne søgning kan så yderligere forfines med facetterne i venstre side eller tilføje 

yderligere søgeord. 
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Søgeeksempel i CFU: 

cfu.ucsj.dk 

Center for Undervisningsmidler består af to samlinger: 

Fællessamlingen 

Der primært består af klassesæt af bøger, men også diverse former for aktivitetsmaterialer. 

Bestilling fra denne afdeling bruger I kun i forbindelse med Jeres praktikperioder, og der 

lader I Jeres praktiklærer om at bestille. I kan ikke som studerende bestille fra denne 

afdeling 

 

Informativafdelingen 

som umiddelbart er den mest interessante afdeling for Jer under uddannelsen. 

Informativafdelingen indeholder stort set eksempler på samtlige dedikerede 

undervisningsmidler som findes til bl.a. folkeskolebrug. I kan med Jeres UNI-C password 

rekvirere eksempler på undervisningsmidler om et bestemt emne til et bestemt klassetrin. 

Hvis I ikke har Jeres Uni-C login eller det driller kan Helpdesk hurtigt løse Jeres problem 

– helpdesk@ucsj.dk. 

På Campus Roskilde afhentes bestilt materiale på biblioteket mens studerende i 

Vordingborg afhenter direkte på CFU ved siden af biblioteket. 

 

Og så formidler CFU også en række spillefilm plus en masse almindelige tv-udsendelser 

som enten lånes i dvd form eller streames. 

Denne funktion beskrives i en senere version da der pt er lidt problemer med streaming. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cfu-sj.dk/
mailto:helpdesk@ucsj.dk
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Ved almindelig materialesøgning gå I ind på CFU hjemmeside:  

http://ucsj.dk/cfu/soeg-og-book-laeremidler/ 

 

                                                             Vælg BookingWeb ved søgning i bl.a. bøger 

 

 

Brug avanceret søgning billedet  

    Indtast søgeordene 

  Bemærk klassetrins søgemuligheden 

 

   Login er Jeres UNI- C login 

http://ucsj.dk/cfu/soeg-og-book-laeremidler/
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I forbindelse med søgning efter tv-udsendelser og film skal I vælge mitCFU. 

Denne funktion beskrives i en senere version da der pt er lidt problemer med streaming. 

 

Clio online: 

I forlængelse af CFU skal det også nævnes at I kan få megen inspiration til 

undervisningsforløb fra følgende netbaserede undervisningsplatforme. 

 

 

http://www.clioonline.dk/ 

Enten går I ind via clio´s egen hjemmeside eller I fremsøger henvisningen til Clio fra vores 

biblioteksbase – uanset om I går den ene eller den anden vej skal I bruges Jeres UNI-C 

login. 

 

  Vælg en af pakkerne og login med UNI-C 

http://www.clioonline.dk/
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Adgang til Alineas demoportal generelt: 

   Gå ind på : demoportal.alinea.dk 

 

 

   Log ind med Jeres uni-login 

Adgang til matematiklærebogssystemet : Maximat 

Gå ind på : www.maximat.dk 

 

 Login med Jeres uni-login 

http://www.maximat.dk/


                                                                                                                                                                     

                                                         
  UC Sjælland Bibliotekerne 03.11.2015/pvn Side 14 
 

 

 

    Login med Jeres Uni-C login 
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Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning: 

http://edu.au.dk/forskning/omraader/danskclearinghouseforuddannelsesforskning/ 

Er en organisation der undersøger om der er evidens for de tiltag man foretager indenfor 

daginstitution- og uddannelsesverdenen. 

Et meget anbefalelsesværdigt sted altid at søge.  En del af henvisningerne herfra vil også 

være at finde i Bibliotek.dk  

 

 

 

WAYF: 

Where are you from er et identificeringsprogram der giver Jer adgang til en række 

betalingsbaser. 

WAYF adgangen skal I igennem første gang på Campus og altid hjemmefra. 

Klik på login med WAYF og find University College Sjælland på listen. 

 

 

Her indtastes Jeres UCSJ mail 

Her indtastes Jeres fronterkode 

Og så skal de forskellige spørgsmål bare accepteres. 
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Kontakt biblioteket:  

 Ankerhus  72 48 35 01 

   ankerhusbib@ucsj.dk 

 Campus Næstved 72 48 35 05 

   naestvedbib@ucsj.dk 

 Campus Roskilde 72 048 35 02 

   bibcampusroskilde@ucsj.dk 

 Nykøbing F. 72 48 35 06 

   nykoebingbib@ucsj.dk 

 Slagelse  72 48 35 04 

   bibslagelse@ucsj.dk 

 Vordingborg 72 48 35 07 

   jha@ucsj.dk 

 

 

                             

                                      God fornøjelse med Jeres næste søgning 

             UC Sjælland Bibliotekerne 

mailto:ankerhusbib@ucsj.dk
mailto:naestvedbib@ucsj.dk
mailto:bibcampusroskilde@ucsj.dk
mailto:nykoebingbib@ucsj.dk
mailto:bibslagelse@ucsj.dk

