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Social Services Abstracts

Social Services Abstracts indekserer international forskningslitteratur inden for
socialt arbejde, socialpædagogisk arbejde, samt socialforsorg, social politik og
samfundsudvikling. Basen indeholder abstracts over materialerne. Den dækker
over 1300 tidsskrifter og seriepublikationer samt afhandlinger
Basen indeholder en Thesaurus over sociologiske emneord
Indholdet er indekseret tilbage til 1979
Der er links til fuldtekstartikler fra VIAs leverandører. Afhandlinger ligger i fuldtekst

Sprog
Søgesproget er engelsk. I søgeresultatet kan der godt optræde artikler på andre
sprog.

Trunkering
? = erstatter ét bogstav i søgeordet (f.eks. wom?n søger på woman og women)
* = søger på alle endelser af søgeordet (f.eks. market* søger på market, markets,
marketing, etc.)

1/3

Sådan søger du i databasen
Advanced Search anbefales

Søgeordene indtastes i søgebjælkerne

Du kan kombinere dine søgeord
ved at anvende AND, OR, NOT
Anywhere: Her kan du definere, hvor dine søgeord
skal stå. Vælg f.eks.:
AB=abstract
SU=subject term

AND: Finder artikler, der indeholder alle søgeordene
OR: Finder artikler, der indeholder mindst ét af søgeordene
NOT: Finder artikler, der kun
indeholder det ene søgeord
men ikke det andet

Søgetips
Frasesøgning: Sæt citationstegn rundt om to eller flere ord for at søge dem som
en sammenhængende frase (f.eks. ”public management”)
I topbjælken under Thesaurus har du mulighed for at findesøgeord fra databasens emneordsregister. Husk at vælge ”ADD to Search” for at overføre fundne søgeord og generere en søgning
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Søgeresultat

Narrow results: Her har du mulighed for at præcisere din søgning. Du kan f.eks. afgrænse på
udgivelsesår eller tilføje flere
emneord, som du finder under
Subject.

Adgang til artiklerne:
Vælg Full text eller Full Text – PDF
Hvis det ikke er muligt, vælg
for at
se, om VIA Bibliotekerne har adgang til
den fulde tekst.

Klik på titlen og få flere oplysninger og muligheder

Save: Giver dig mulighed for at
gemme referencen
i Mendeley eller
Zotero.
Vælg RIS Format.
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