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Idunn – nordiske videnskabelige tidsskrifter
Det socialfaglige 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.

Et udevalg af relevante tidsskrifter
Fokus på familien (2002- )
Tidsskriftet er et centralt tidsskrift i Norden og inden for familieterapi,
relationsarbejde, systemisk og narrativ praksis. Tidsskriftet formidler
både forskning, teori og mere kliniske erfaringer.
Tidsskriftet er tværfagligt og henvender sig til professionsudøvere. Artiklerne spænder fra at være peer reviewed, faglige artikler til at være
mere praksisnære fortællinger. Tidsskriftet rangerer som niveau 1 på
de danske universiteters autoritetsliste. Artiklerne er på norsk, svensk,
dansk og engelsk.
Søkelys på arbeidslivet (2010- )
Tidsskriftet formidler forskning om arbejdslivet i Norge og Norden. Hovedtemaerne er arbejdsledighed, beskæftigelse, arbejdsmarkedspolitik,
lønudvikling, arbejdsmiljø. Tidsskriftet er videnskabeligt og vægten ligger på empiriske studier af kvantitativ eller kvalitativ karakter.
Det henvender sig til forskere, beslutningstagere og sagsbehandlere.
Artiklerne er på norsk.

Tidsskrift for psykisk helsearbeid (2004- )
Tidsskrift formidler teori, forskning, fagudvikling og klinisk erfaring inden for psykiatri og sundhed. Tidsskriftet er nordens eneste tidsskrift
inden for dette felt.
Målgruppen er studerende og ansatte inden for sundhedsområdets
højere uddannelser, politikere og myndigheder. Artiklerne er på norsk,
svensk og dansk.
Tidsskrift for velferdsforskning (2016- )
Et tværfagligt faggællebedømt tidsskrift der formidler forskningsresultater som er relevante for den videnskabelige udvikling og for den offentlige debat om velfærdsmodellen.
Tidsskriftet rangerer som niveau 1 på de danske universiteters autoritetsliste. Artiklerne er primært på norsk.

Se øvrige tidsskrifter indenfor socialfag her og samfundsfag her.

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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Søgeteknik
Søgesprog
Da de socialfaglige artikler i Idunn er på norsk,
dansk, svensk og engelsk, er det nødvendigt med
søgeord på alle fire sprog.
”noen av disse ordene”
Her laver man 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. rehabili* attføring*
Trunkering
* = søger på alle bøjningsformer og sammensatte
ord.
ex. rehabili* = søger på rehabiliter, rehabilitering,
rehabilitation 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. ”psykisk helse”
”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 helse- og socialfaglige tidsskrifter. Men det skal du
være varsom med, da flere af de relevante tidsskrifter er samfundsfaglige, så det er nødvendt at
vælge disse tidsskrifter også.
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