
Import av referanser fra Google Scholar

Klikk på "Meny-symbolet" (1) og deretter "Settings" (1).

Helt nederst på siden finner du ”Bibliografi manager” (3).

Velg ”Vis linker til å importere siteringer inn i” (4) og ”EndNote” fra nedtrekksmenyen (5).

Avslutt med ”Lagre instillingene” (6).
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! Husk å alltid ha en oppdatert backup av biblioteksfila og tilhørende datamappe før du 

gjør større endringer eller importer til EndNote!

Under hver referanse i trefflista finner du nå lenka ”Importer til EndNote” (7). Klikk på lenka hvis 

du ønsker å importere den aktuelle referansen til EndNote.
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Importere enkeltreferanser:
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EndNote åpner nå en liste over kun de importerte referansene. Det er lurt å åpne et 

par av referansene for å sjekke at importen er korrekt (sjekk at de ulike referanse-

dataene er kommet inn i korrekt felt). Google Scholar klarer ikke alltid å importere 

alle data korrekte. Dette gjelder spesielt for referanser som ikke er standard 

tidsskriftartikler. Feil eller mangler oppdateres manuelt ved å dobbeltklikke på 

referansen.

Velg ”Show all references” fra ”References” menyen for å se alle referansene i  

den valgte biblioteksfila.

Dialogvinduet som åpnes er forskjellig for de 

ulike nettleserne, men velg alltid Open/Åpne 

(8) og referansen bli importert inn i biblioteket 

som er åpent i EndNote.
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Denne veiledningen er laget av førstebibliotekar Jan Ove Rein, Bibliotek for medisin og helse, NTNU 

Sist oppdatert: 31.01.19.

EndNote åpner nå en liste over kun de importerte referansene. Det er lurt å åpne et 

par av referansene for å sjekke at importen er korrekt (sjekk at de ulike referanse-

dataene er kommet inn i korrekt felt). Google Scholar klarer ikke alltid å importere 

alle data korrekte. Dette gjelder spesielt for referanser som ikke er standard 

tidsskriftartikler. Feil eller mangler oppdateres manuelt ved å dobbeltklikke på 

referansen.

Velg ”Show all references” fra ”References” menyen for å se alle referansene i  

den valgte biblioteksfila.

Importere flere referanser på en gang:

NB! Du må ha en bruker og være 

pålogget Google for bruke denne 

funksjonen!

Klikk på stjernen under hver 

referanse (rød pil) for å lagre de 

du vil eksportere.

Disse vil nå legge seg i ”My 

Library” oppe til høyre (rød pil).

Klikk på "MY Library" for å få ei 

liste over de lagrede referansene. 

Hak deretter av de referansene 

som skal eksporteres til EndNote.

Velg deretter ”EndNote” (rød pil) 

fra nedtrekksmenyen.

Følg deretter fremgangsmåten 

som er beskrevet på siden foran 

(8).


