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INTRODUKTION TIL ERIC
The Education Resource Information Center

Den mest omfattende internationale videnskabelige database inden for det pædagogiske område
ERIC er en meget anderkendt international database og dækker det pædagogiske område meget
bredt. Af vigtige område kan nævnes:
 didaktisk og pædagogisk forskning
 børne- og ungdomsopdragelse
 undervisning og specialundervisning
 voksenundervisning og uddannelsesforskning
Databasen indeholder henvisninger til tidsskriftsartikler, bøger, konferencepapirer, papers m.m. En
del af tidsskriftartiklerne er peer-reviewed, det vil sige, at andre forskere inden for samme felt har
evalueret artiklerne og blåstemplet dem som videnskabelige.

Fakta
ERIC er en international bibliografisk database med hovedvægten på USA. Den indeholder mere
end 1.5 millioner henvisninger med abstracts og mere end 337.000 artikler i fuld tekst. Derudover
bliver du henvist til VIA bibliotekernes øvrige fuldtekst abonnementer via ikonet
Alle andre artikler kan bestilles på dit lokale VIA Bibliotek.
Artiklernes udgivelsesår strækker sig fra 1966 til i dag.
Søgesproget er engelsk.

Trunkering
? = erstatter ét bogstav i søgeordet (wom?n søger på women og woman)
* = søger på alle endelser og bøjninger af søgeordet (read* søger på read, reads, reader, reding
m.m.)
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Sådan søger du i databasen

Søgeordene indtastes i
søgebjælkerne.

AND, OR, NOT
Du kan kombinere dine søgeord ved at
anvende operatorerne:
AND: henter artikler, der
indeholder alle de udvalgte søgeord.

Select a field
Her kan du definere
hvor dine søgeord
skal optræde. Vælg
f.eks.
 AB=abstract
 SU=subject
terms

OR: henter artikler, der indeholder
mindst ét af de udvalgte søgeord.
NOT: henter artikler, der kun indeholder
det første søgeord men ikke det sidste.

Muligheder for afgrænsning
Proximity within five words
Mulighed for at udføre en søgning med
nærhedsoperator på 5 ord.
Sammensatte begreber: søges med anførselstegn ex. ”classroom management”.

Peer Reviewes
Det kan være en god ide at afgrænse din søgning til peer reviewed artikler da ERIC indeholde mange forskellige typer litteratur.

Begrænse evt. på Educational Level.
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Søgeresultat

Søgeresultatet sorteres efter relevans

Du har adgang til artiklerne enten som:
Full Text from ERIC

eller som
Check Fulltext VIA

Limit To & Subject
Her får du forslag til hvordan du kan præcisere din
søgning

Klik på titlen og få flere oplysninger og muligheder
Du kan se
 alle emneord
 læse abstrakt
 link til fuld tekst

Her kan du
 gemme titlen i en folder
 sende titlen inkl. link til
fuldtest til din mail
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