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JSTOR Archive Arts & Science IV, VII og XII
JSTOR er et tværfagligt fuldtekstarkiv med artikler fra førende akademiske tidsskrifter. JSTOR indeholder
artikler helt tilbage til første nummer af tidsskrifterne. Artikler fra de seneste 2-5 år er dog ikke online tilgængelige i JSTOR. VIA bibliotekerne har købt adgang til dele af JSTOR (ca. 2000 peer-reviewed tidsskrifter). Det drejer sig om flg. arkiv pakker:
-Arts & Sciences Archive IV har fokus på business, pædagogik og retsvidenskab, men inkluderer også titler inden for psykologi, offentlig politik og administration. Se titelliste
-Arts & Sciences VII dækker emner som kunst, kunsthistorie, humaniora, samfundsvidenskaberne, herunder historie, politologi, sociologi, sprog og litteratur og sundhedspolitiske emner. Se titelliste
-Arts & Sciences XII indeholder også samfundsvidenskabelige titler, herunder titler inden for retsvidenskab, politologi, pædagogik, kriminologi, socialt arbejde, psykologi og sociologi. Derudover dækker pakken
titler inden for Afrika-studier, Asien- studier og Det mellemste Østen-studier. Se titelliste
Derudover er der købt adgang til flg. 8 tidsskrifter, hvor adgangen også dækker de nyeste tidsskrifter:
1. The American Journal of Psychology (1887-løbende)
2. American Journal of Sociology (1895- løbende)
3. Comparative Education Review (1957- løbende)
4. The Elementary School Journal (1914- løbende)
5. International Review of Qualitative Research (2008- løbende)
6. Journal for Research in Mathematics Education (1970- løbende)
7. Scandinavian Studies (1941- løbende)
8. Social Service Review (1927- løbende)

Søgetips: Det anbefales at bruge avanceret søgning, da man her får gode muligheder for at afgrænse
sin søgning.

Trunkering * = søger på alle bøjningsformer og sammensatte ord.
Søgning på fraser og sammensatte begreber sættes i anførselstegn, ex ”out-door activities”
Kun 10 % af artiklerne i JSTOR indeholder abstract - Har betydning
hvis der afgrænses til kun at søge i
abstracts.
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Søgeresultatet

Mere om søgning
How to search JSTOR Video

Text Analyzer

Se video om, hvordan det virker:
https://www.jstor.org/analyze/about
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