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Idunn – nordiske videnskabelige tidsskrifter
Det pædagogiske område

Idunn indeholder over 70 nordiske videnskabelige tidsskrifter med kvalitetssikret forskning og
fagartikler. Idunn produceres af Universitetsforlaget i Norge og har en overvægt af norske tidsskrifter. Alle artikler er tilgængelige online.

Indhold
DRAMA - Nordisk dramapedagogisk tidsskrift (2018- )
Tidsskriftet skal fremme god praksis og forskning samt dramapædagogisk debat og fordybelse. Nogle artikler er videnskabelige, andre har
mere karakter af faglige artikler.
Det henvender sig til drama- og teaterpædagoger i de nordiske lande.
Tidsskriftet rangerer som niveau 1 på de danske universiteters autoritetsliste. Artiklerne er på norsk, svensk, dansk og engelsk.
Nordic Journal of Digital Literacy (2006- )
Tidsskiftet har specielt fokus på digitale kompetencer, digital dannelse,
brug af IKT i undervisning if. til praksis, teori og metodik. Tidsskriftet
præsenterer norsk og international forskning inden for området og alle
artikler er peer reviewed.
Det henvender sig til forskere, myndigheder, uddannelsesledere og undervisere på videregående uddannelser. Tidsskriftet rangerer på professionshøjskolernes lister over fagligt anerkendte tidsskrifter. Artiklerne er på engelsk.

Nordic Studies in Education (2002-2019)
Tidsskriftet indeholder forskningsartikler om og debat inden for aktuelle pædagogiske problemstillinger i Norden. De præsenteres fra forskellige samfundsvidenskabelige, historiske og filosofiske synsvinkler.
Det henvender sig til undervisere, pædagoger og forskere. Tidsskriftet
anses for førende inden for fagområdet og rangerer som niveau 2 på
de danske universiteters autoritetsliste. Artiklerne er fortrinsvis på engelsk, men også de skandinaviske sprog.
Norsk Pedagogisk tidsskrift (2002- )
Tidsskriftet spejler bredden i det pædagogiske og fagdidaktiske forsknings- og praksisfelt. Her bringes aktuelle forskningsresultater og den
offentlige uddannelsesdebat tematiseres.
Det henvender sig til lærere i skolen, studerende, undervisere og forskere på videregående uddannelser. Tidsskriftet rangerer som niveau 1
på de danske universiteters autoritetsliste. Artiklerne er på norsk.
Tidsskrift for kjønnsforskning (2009- )
Tidsskriftet er et norsk tværfagligt tidsskrift om køn og ligestilling inden for alle fagområder. Hovedparten af artiklerne er peer reviewed.
Det henvender sig til forskere, undervisere og studerende inden for
fagområder hvor kønsperspektivet indgår. Artiklerne er på norsk.

Uniped (1994- )
Tidsskriftet publicerer forskning som belyser studiekvalitet, læring og
undervisning ved universiteter og professionshøjskoler. Artiklerne er
hovedsagligt konceptuelle, empiriske og praksisbaserede.
Artiklerne er peer reviewed. Tidsskriftet rangerer som niveau 1 på de
danske universiteters autoritetsliste. Artiklerne er hovedsagligt på
norsk, men der publiceres også artikler på dansk, svensk og engelsk.

Søgning
Det anbefales at bruge avanceret søgning, da man her får nogle gode muligheder for at afgrænse sin søgning. Klik på søgeikonet og skift til avanceret søgning
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Søgesprog
Da de pædagogiske artikler i Idunn primært er
på norsk og engelsk, er det nødvendigt at søge
på både engelske og norske søgeord.
Det kan også være relevant at søge på svenske
og danske søgeord, da der også er artikler på
disse sprog.
”noen av disse ordene”
Her laver du en ELLER-søgning. Brug dette søgefelt når blot et af dine søgeord skal figurere i
artiklerne. Her kan du f.eks. angive dit søgeord
på de forskellige sprog.
ex. inclusion* inklusjon* inkluder*
Trunkering
* = søger på alle bøjningsformer og sammensatte ord.
ex. inkluder* = søger på inkludering, inkluderende osv.
”alle disse ordene”
Her laver du en OG-søgning. Brug dette søgefelt når ALLE dine søgeord skal figurere i artiklerne.
”det eksakte uttrykket”
Søgning på fraser og sammensatte begreber, ex. ”faglig læsning” eller ”positiv psykologi”.
”Treff innen”
Her kan du præcisere, hvor dine søgeord skal optræde. Vælg evt. ”titel, sammendrag og stikkord”
- det er en god måde at begrænse søgeresultatet på, hvis du får for mange ikke relevante artikler.
Begræns søgningen på fagområde
Du kan også vælge kun at søge i f.eks. de pædagogiske tidsskrifter.
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