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Snabbguide till Ebsco: SportDiscus, ERIC, Academic Search Elite
•
•

SportDiscus är den stora internationella idrottsdatabasen. Den innehåller idrott i ett
brett perspektiv: bl a fysiologi, psykologi, coaching och idrottsmedicin. Referenser till
artiklar, böcker, konferensbidrag, avhandlingar mm, mycket finns också i fulltext.
I Ebsco finns också databaserna
o ERIC,stor internationell databas inom pedagogik och undervisning
o Academic Search Elite, bred databas med mycket fulltext

Så söker du:
• Språket är främst engelska
• Booleska operatorer: and, or, not – and är förinställt
• Trunkera med *
• Frassökning görs automatiskt dvs. ”citationstecken” behövs ej.
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1. Select a Field - sök i ett visst databasfält, t ex ämne, författare. Fritext är förinställt om
du inte väljer något annat.
2. Ställ in booleska operatorer: and, or, not.
3. Vill du bara ha vetenskapligt granskade artiklar? Kryssa i Peer Reviewed rutan.
4. Thesaurus = ämnesordslista. Bra om du är osäker på vilka ämnesord du ska välja.
5. Search History - här kan du se de sökningar du har gjort. Alerts – du kan lägga en
bevakning på en sökning med mejl eller RSS.
6. Choose databases – byt databas eller sök samtidigt i alla tre.
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När du har sökt på något ser träfflistan ut så här:
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7. Håll muspekaren över förstoringsglaset för mer information om artikeln, t ex
ämnesord och abstract.
8. På många poster finns direktlänkar till fulltext.
9. Artikeln kan finnas på GIH även om inte direktlänken finns – klicka på Sök tidskriften
på GIH för att söka i vår tidskriftslista.
10. För att spara, mejla eller skriva ut poster lägger du dem först i mappen genom Add to
folder. Du hittar sedan dina poster i mappen Folder uppe i höger kanten. Klicka på
Folder, sedan kan du välja att spara, mejla eller skriva ut.
11. Alert, Save, Share – Här kan du bevaka en sökning via mejl eller RSS.
12. Limit your results – Om du vill begränsa din sökning till bara artiklar som finns i
fulltext eller till en viss tidsperiod (dra i tidsaxeln).

