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Google
Indhold
Fra ét sted kan du søge efter faglig og videnskabelig viden indenfor mange fagområder.
Google Scholar høster fra rigtig mange databaser, også baser som VIA kan have købt adgang
til. Scholar henter bl.a. viden fra UC Viden og Forskningsdatabasen.
Type
Bibliografisk database
Geografisk dækning
International og nationalt
Dokumenttyper
Tidsskriftartikler, bøger, kapitaler fra bøger, afhandlinger, citationer osv.
Hjælp
Kan findes ved at klikke på Om Google Scholar eller fra Search Tips
Adgang
Fri adgang – ikke alt materiale er tilgængelig fuldtekst.
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Søgning
1. Søgeord indtastes i søgebjælken.
2. Der er mulighed for avanceret søgning, ved at trykke på

sidst i søgebjælken – se

næste sider for detaljer om avanceret søgning.
3. Ved at anvende anførselstegn f.eks. ”social work” omkring søgningen, søges der på
den eksakte sætning, se eks. på s. 4.
4. ”intitle:” som i f.eks. [intitle:mars] returnerer kun resultater, hvor dit søgeord findes i
dokumentets titel. Ønskes flere ord anvendes ”allintitle:”.
5. Ved søgning på bestemte hjemmesider anvendes Site: f.eks. [Site: dmi.dk]
6. Filetype:pdf søger på pdf dokumenter. Du kan også søge på andre dokumenttype.
7. Boolske operatorer i Google Scholar:
7.1.

OR (ELLER) returnerer resultater, der omfatter ét af søgeordene, som f.eks.: socialt arbejde OR socialrådgivning.

Søgebjælke

Avanceret søgning
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Avanceret søgning
1. Ved hjælp af avanceret søgning, kan du indsnævre søgning ved at udfylde flere
felter.
2. I avanceret søgning er der mulighed for datoafgræsning, søg på forfatter, og offentliggørelsessted etc. Du har også mulighed for at søge mere avanceret ved
hjælp af de boolske operatorer NOT / OR / AND

Forfatter

Offentliggørelsessted

Datoafgræsning
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Søgeresultater
1. Søgeresultater præsenteres efter forekomsten af dine søgeord i materialet.
2. Findes artiklen i fuldtekst, klikkes på den blå titel eller følger kildens link i højre
side. Se fuldtekstsmuligheder på næste side.
3. I venstre side gives standard afgrænsningsmuligheder f.eks. dato og inklusiv citater. Men du har også mulighed for at oprette underretninger, altså gemme en alert
så du får en email, når der kommer nyt på din søgning.

Afgrænsningsmuligheder

Resultatet

Fuldtekst
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Fuldtekst muligheder
1. Du kan aktivere link til fuldtekstudgaver under indstillinger, som VIA giver dig adgang til. Vælg:
a. Indstillinger
b. Bibliotekslinks
c. Skriv VIA University College i søgefeltet og søg.
d. Vælg til: VIA University College – Check full text at VIA UC

Bibliotekslinks
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Personlig konto
Hos Google Scholar er det muligt at oprette en konto, en personlig profil. Her kan du søge artikler på
specifikke emner og du får muligheden for at modtage information om, hvornår dine artikler bliver citeret
og få information om nye artikler med lignende emner eller emner du søger ny viden om. Det er selvfølgelig kun nødvendigt at oprette én konto, for at kunne anvende nedenstående:
1. Med en Google konto, kan du oprette Min samling.
2. Ved at oprette dig på Mine citater, tilsendes en e-mail, hver gang der er nogle, der citerer dine publikationer.
3. Der er mulighed for at oprette en Underretning, så hver gang der kommer nyt materiale i forhold
til din søgning, får du en e-mail tilsendt.
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Opret konto her
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