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Helle Lauridsen 

Udgiver:  
ProQuest  
Indhold: ProQuest Research Library er en database med et stort antal videnskabelige tidsskrifter inden for alle fagområ-

der. Giver også adgang til aviser og internationalt kendte magasiner som f.eks. New York Book Review, The New Yorker. 

Der er fuldtekstadgang til de fleste tidsskrifter og magasiner, men der er også henvisninger uden fuldtekstadgang til artikler 

i yderligere et stort antal tidsskrifter, i realiteten indholdsfortegnelser over hele numre og årgange.  Databasen dækker 150 

kerneområder inden for forskningen og overlapper i et vist omfang med den noget større Academic Search Premier, som 

VIA har adgang til. 
Omfang: Indeholder artikler fra ca 6400 tidsskrifter – mange i fuldtekst og peer-reviewed.  
Type  
Bibliografisk fuldtekst database  
Søgesprog  
Søgesproget er Engelsk.  
Geografisk dækning  
International, men med hovedvægt på USA og Storbritannien.  
Dokumenttyper  
Artikler, anmeldelser, tidsskrifter  
Trunkering og maskering  

? = erstatter ét bogstav i søgeordet (f.eks. wom?n søger på woman og women) * = søger på alle en-
delser af søgeordet (f.eks. market* søger på market, markets, marketing, etc.)  
Advanced Search: Kombinere søgeord ved at anvende de boolske operatorer AND, OR & NOT  
Thesaurus (Subject terms) Kontrolleret emneordsregister - bruges til at finde søgetermer, kan sikre 
mere præcis søgning  
Hjælp  
Specifik hjælp kan hentes øverst i højre hjørne under ? 

https://www.bibliotekerne.via.dk/da/page/academic-search-premier
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Basic Search 

Skriv dine søgeord i søgebjælken. 

Du kan kombinere dine søgeord ved at anvende operatorerne AND, OR, NOT.  Du kan anvende anførsels-

tegn til at søge begreber, f.eks. ”teacher education”, og du kan anvende trunkering med * for at søge på 

alle endelser af ordstammen, fx teach* Det anbefales at du anvender Advanced Search. 

Advanced Search - ANBEFALES 

Her har du mulighed for at finde gode søgeord fra databasens emneordsregister; Thesaurus, idet du har 

mulighed for at se ”narrower terms”, related terms” og ”broader terms”.  

I Thesaurus: husk at vælge ”ADD to Search” for at overføre fundne  søgeord og generere en søgning. 

 

 

Søgeresultat 

Når søgning er gennemført har du muligheder for at afgrænse yderligere. Brug f.eks. ”Narrow results by” til 

at afgrænse til f.eks. peer reviewed, fulltext, forskellige dokumenttyper, emne m.v. Eller sorter søgeresultater 

via ”Sort results by”. 
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Find flere oplysninger 

Husk at klikke på artiklen for at få flere oplysninger og vurder artiklen i forhold til dit søgebehov, tjek aktuali-

tet, indhold, emneord m.v. 

 

Skaf materialerne 

De artikler der ikke findes i fuldtekst i Proquest (link v artiklen) kan enten findes i VIA Bibliotekernes tidsskrift-

pakker, i danske eller udenlandske biblioteker via et af VIA Bibliotekerne. 

 

 

 

 


