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Demoeksempler 

Disse eksempler er tænkt som ideer når man gennemgår bibliotek.dk’s funktioner. Der er eksempler fra 

forskellige emneområder/materialer, så man kan vælge noget der passer til målgruppen – og til 

underviseren. Eksemplerne er til Alle materialer. De giver ikke voldsomt mange fejlhit eller helt 

uoverskuelig postmængder – men viser ofte bredden i mulighederne. 

Man kan også bruge de eksempler der står på grænsefladen. De opdateres ind imellem hvis de bliver 

”dårlige”. Introfilmens eksempler kan også bruges.  

Gode råd hvis du selv vil finde nye søgeeksempler  

* Eksemplerne må ikke være for svære, men hverken eksempler eller opgaver må være alt for lette eller 

indlysende 

 

* De skal ikke vise alt på én gang - men skal virke "eksemplarisk" dvs. man kan lære noget af dem 

 

* Emnerne skal være relevante og aktuelle for deltagerne – ikke samme eksempler til vidt forskellige 

målgrupper 

 

* Resultatet af en søgning skal være "typisk" - men også "godt" (dvs. helst ikke ét med poster med skrivefejl 

eller sære datatyper) 

 

* Emnerne skal signalere det I ønsker - fx muligheder, kvalitet, relevans… 

 

Søgeeksempler med angivelse af ”type” 

Fritekst: trekroner fort (geografisk), ipad (forbrugerstof), haveterapi? (sundhed, sygdom, livsstil), panasonic 

lumix (forbrugerstof), æbelø (geografisk), zumba (sundhed, sygdom, livsstil), gøgeurt (botanik), emily blunt 

(skuespiller), westie (hund), norsk? skovkat?, brævandring?, mikrolån, raclette (mad), psykopatforvar? 

Højdesyge, endorfin? 

Forfatter: daniel kehlman?, maise njor, naomi klein, mikael niemi, steph? surru?, trentemøller, christine 

feldthaus, jonathan foer, yann martel, marilynne robinson, nikoline werdelin. 

Titel: knaldrøde gummibåd, tilfældets gaver, slumdog millionaire, modernitetens konsekvenser, gammel 

hankat, skammeren?, heldenleben, honningmåne, møgkællinger, power less, klatrebaronen. 

Emne: pixar (film), sweatshop (tøjindustri), ærtebjerg (kunst), højdesyge (sundhed, sygdom, livsstil), 

woznia? (sport), menorca (geografisk), gubajdulina (musik), fortwo (forbrugerstof), dogmefilm, 

robinsonade? (litteratur), asatro (religion), strækøvelser (sundhed, sygdom, livsstil), dubrovnik (geografisk), 

trillinger, mbo (management), sapporo (geografisk), pilgrimsvandr?, grappa (drik), dompap? (fugl).  

 

 


