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Qvick and dirty test af søgefærdigheder før studiestart på Folkesundhedsvidenskab 2013 

Svar på nedenstående spørgsmål efter bedste evne. Testen er anonym. I har 15. min. 

Svarene skal tjene som udgangspunkt for tilrettelæggelsen af undervisningen i informationskompetence og 

søgestrategier. Søgefærdigheder er en vigtig del af læringsmålene på kandidatuddannelsen i 

Folkesundhedsvidenskab på Aalborg Universitet. 

1. Hvordan griber du det an, når du har brug for information i forbindelse med udarbejdelse af en 

studieopgave/projekt – beskriv kort strategien/strategierne? 

 

2. Medicinske konsekvenser af fedme er meget diskuteret i folkesundhedsvidenskab. Hvilke søgeord 

for fedme ville du bruge i en informationssøgning? 

 

3. Hvilke informationsressourcer (fx databaser, hjemmesider mv.) kan du nævne, som er relevante for 

at afdække fedmerelaterede problemstillinger i en medicinsk kontekst? 

 

4. Hvordan søger du på fedme som MesH term, og som fritekst? 

 

5. Hvor mange hits får du i de to søgninger, og hvorfor er antallet forskelligt? 

 

6. Hvordan vurderer du, om en undersøgelse eller artikel er relevant at anvende i dit projekt? 

 

 

 

 


