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Kom godt i gang med Scopus 

Scopus indeholder referencer på  artikler indenfor naturvidenskab, medicin, teknik og til dels 
samfundsvidenskab, humaniora og kunst. 

 Henviser til indholdet i mere en 18.500 peer-reviewed tidsskrifter og andre 

publikationstyper f.eks. bogkapitler, konference-indlæg, websider og patenter 

 Dækker perioden 1996 og frem, men har også henvisninger til referencer helt tilbage til 

1823. 

 Søgesproget er engelsk 

Søgning: Du søger ved at udfylde søgefeltet.  Der kan kombineres med operatorerne AND, OR 
eller NOT. Flere ord i samme felt uden brug af operatorer, søges automatisk med operatoren 

AND. Fraser søges således: ”mass 
spectrometry”. Der søges som standard i 
referencernes titler, abstracts og emneord. 

Der søges automatisk på flertalsformer f.eks.: 
sport injury søger også på sport injuries 
Brug * til at søge på forskellige endelser af et 
ord. Trunkeringstegnet udvider søgningen. 
Eksempel: child* vil også finder childhood m.v. 

 

 

 

Forfattersøgning: søgning på forfatternavne og ansættelsessteder (affiliation.) 
Ønsker du at kombinere forfattersøgning med emnesøgning, kan du ændre søgevejen til All 
fields. 

 

Afgrænsning: I ”Refine results” kan du afgrænse den foretagne 
søgning  på udgivelsesår, forfatter, emne m.v.  
Det er også muligt at søge videre i resultaterne. 

 

 

 

Fremvise og gemme søgeresultat: Du får automatisk vist de 
nyeste resultater først, du kan ændre det til blandt andet at de 
mest relevante skal vises først. 

 

 SFX-linket giver mulighed for straks at få fuldtekst eller bestille. 
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Søgehistorie: Her kan du få overblik over dine søgninger og kombinere dem.  

 

Du kan se related documents under det enkelte søgeresultat. Related documents er artikler der 
deler referencer med den oprindelige artikel. 
Du kan markere dine søgeresultater og eksportere dem til et referencehåndteringsprogram 
f.eks. RefWorks. 

Oprettelse af login: For at oprette alerts, skal du have et login.  Alerts betyder at man løbende 
får tilsendt e-mail med nyeste referencer. Du kan også gemme søgninger under dit login 

 

Vil du vide mere om Scopus: 

Tutorials: http://help.scopus.com/flare/Content/tutorials/sc_menu.html  

 

Har du brug for hjælp, så kontakt os:   

 

Syddansk Universitetsbibliotek 

Tlf. +45 6550 4411  

E-mail: infosal@bib.sdu.dk 

Åbningstider: 
mandag til torsdag kl.8-19 
Fredag kl.8-16 
Lørdag kl.10-15 

I perioden 1/7 til 31/8 
mandag- fredag kl.8-16 
Dog onsdag kl.8-18 

 

Videncentret: 

Tlf. +45 6541 3557  

E-mail: videncentret@videncentret.sdu.dk) 

 

Adgang! 
Som studerende har du fjernadgang til 

elektroniske bøger, tidsskrifter og aviser 

hjemmefra. Du skal anvende den del af 

din officielle universitets-mailadresse, 

der står før @. Password er de første 

seks cifre i dit CPR-nr. 

Er du ansat, skal du bruge dit     

lånerkortnummer og password fra  

bibliotekets katalog. 

http://help.scopus.com/flare/Content/tutorials/sc_menu.html
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