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Eksempler Oria – S1 kan godt lade sig gøre 
– ikke S1 AND S2

august 2019



Eksempler Oria – hele søgningen uden trunkeringer

august 2019



Opsamling Norge/Oria – finde pragmatiske løsninger 
– men konsistens forsvinder …

Dette ser fx ud til at kunne lade sig gøre: Kun S3 (de mest prægnante termer)

– og uden trunkeringer

(”reception class” OR ”reception classes” OR ”reception classroom” OR ”reception 

classrooms” OR mottaksklasse OR mottaksklasser OR mottaksklassen OR 

innføringstilbud OR innføringstilbudet OR ”særskilt norskopplæring” OR ”særskilt

språkopplæring” OR ”særskilt opplæringstilbud” OR ”undervisning i morsmål” OR 

morsmålsopplæring OR morsmålsopplæringen OR morsmålsopplæringa) 

45 i Norbok (afgrænses i “Bibliografi”)

13 i Norart (afgrænses alle i “Kilde” …)

74  NORA  (afgrænses alle i “Kilde” …)

august 2019



Opsamling Norge/Oria
Og så er der dét med dewey-søgning …

http://deweysearchno.pansoft.de/webdeweysearch/mainClasses.html

I Oria:

370.1175: 337 treff

“Tospråk* opplæring*”:  153  treff

370.1175 OR “Tospråk* opplæring*”:  452 treff

(2 treff i Norart 55 treff i Norbok)

august 2019

http://deweysearchno.pansoft.de/webdeweysearch/mainClasses.html


Eksempler, bibliotek.dk: 

”reception class*” giver 1491

reception class*  giver 1491



Eksempler, bibliotek.dk: 

modtagelsesklasse* giver 111

modtagelsesklasse* OR modersmålsundervisning* giver 0 …



Eksempler, bibliotek.dk: 

Søg ét udtryk ad gangen og kombiner via Mine søgninger



Eksempler, bibliotek.dk: 

Sådan gør bibliotek.dk (når man har opbygget sin søgning én term ad gangen …)

((((((reception and class*)) or ((modtagelsesklasse*)) or ((modtageklasse*)) or ((tosprogsundervisning*)) 

or ((modersmålsundervisning*)) or (("tosprog* program*")) or (("english as a second language")))) and

((((bilingual*)) or (("bi lingual*")) or ((sprogvanskelighed*)) or ((sprog* and vanskelighed*)) or 

((sprogproblem*)) or ((andetsprog*)) or (("language problem*")))))) and (((("second language

acquisition*")) or ((danskfærdighed*)) or ((danskkundskab*)) or ((danskkompetence*)) or 

((sprogfærdighed*)) or ((sprogkundskab*)) or ((sprogkompetence*)) or ((sprogudvikling*))))



Eksempler, Forskningsdatabasen

“reception class*” giver 1

reception class* giver 119

reception AND class* giver 119

Modtagelsesklasse*  giver 4   Modtagelsesklasse giver 3

Modtageklasse* giver 0  Modtageklasse giver 2 !!

Modersmålsundervisning* giver 25  Modersmålsundervisning 

giver 39 !!  

 Modersmålsundervisning OR Modersmålsundervisning* giver 45 



Eksempler, Forskningsdatabasen



Eksempler, Forskningsdatabasen

(bilingual* OR “bi lingual*” OR sprogvanskelighed* OR ”sprog* 

vanskelighed*” OR sprogproblem* OR andetsprog* OR “Language 

problem*”) AND (“Reception class*” OR Modtagelsesklasse* OR 

Modtageklasse* OR tosprogsundervisning* OR Modersmålsundervisning* 

OR “tosproge* program*” OR “English as a Second Language class*” OR 

"Language introduction*" OR "Language support*") AND (”Second 

language acquisition*” OR Danskfærdighed* OR Danskkundskab* OR 

Danskkompetence* OR sprogfærdighed* OR sprogkundskab* OR 

sprogkompetenc* OR sprogudvikling*)   giver    0



Eksempler, Forskningsdatabasen

Da jeg har set at trunkering virker forskelligt prøver jeg alle termer med og 

uden trunkering 

(bilingual* OR “bi lingual*” OR sprogvanskelighed* OR ”sprog* vanskelighed*” OR sprogproblem* 

OR andetsprog* OR “Language problem*” OR bilingual OR “bi lingual” OR sprogvanskelighed OR 

”sprog vanskelighed” OR sprogproblem OR andetsprog OR “Language problem”) AND (”Second 

language acquisition*” OR Danskfærdighed* OR Danskkundskab* OR Danskkompetence* OR 

sprogfærdighed* OR sprogkundskab* OR sprogkompetenc* OR sprogudvikling* OR ”Second 

language acquisition” OR Danskfærdighed OR Danskkundskab OR Danskkompetence OR 

sprogfærdighed OR sprogkundskab OR sprogkompetenc OR sprogudvikling) AND (“Reception 

class*” OR Modtagelsesklasse* OR Modtageklasse* OR tosprogsundervisning* OR 

Modersmålsundervisning* OR “tosproge* program*” OR “English as a Second Language class*” 

OR "Language introduction*" OR "Language support*" OR “Reception class” OR 

Modtagelsesklasse OR Modtageklasse OR tosprogsundervisning OR Modersmålsundervisning 

OR “tosprog program” OR “English as a Second Language class” OR "Language introduction" OR 

"Language support")  giver 1

https://forskningsdatabasen.dk/da/catalog/2290133596

https://forskningsdatabasen.dk/da/catalog/2290133596


Opsamling: Danmark:

Bibliotek.dk

― Tidsskrævende og besværligt at opbygge lange og flere søgestrenge med mange  

sammensatte begreber, men det kan lade sig gøre …

― Tidsskrævende og besværligt at overføre poster til Referencesoftware (én ad gangen)

― Har oplevet at databasen kan crashe, hvis der er for mange søgeresultater (fx når 

man skal skifte side for at markere hver enkelt post der skal overføres til 

referencesoftware

Forskningsdatabasen

― Man kan opbygge sin AND/OR-søgninger, og definere en del selv.

― Problemer med trunkeringen – kan give underlige resultater 


