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Forskning & formidling i VIA
På posteren ser du et udsnit af VIAs forskningsaktiviteter i perioden 2012-2016. Fokus er på skriftlige publikationer som tidsskriftsartikler, 
bøger, bidrag til bøger og konferenceartikler. Oversigter og analyser er lavet på baggrund af inddateringer i UC Viden samt Google Analytics.

UC Viden din indgang til den professionsrettede 
forskning og udvikling i Danmark

UC Viden er de danske professionshøjskolers selvarkiveringsdatabase, der  
omfatter beskrivelser af publikationer, forsknings- og udviklingsprojekter, m.m. 
UC Viden er offentlig tilgængelig og har til formål at synliggøre forsknings- og 
udviklingsaktiviteter i professionshøjskolerne. Professionshøjskolerne lægger 
vægt på at udvikle, udbygge og omsætte det konkrete samspil mellem  
forskning, uddannelse og praksis, således at ny viden bringes proaktivt i spil i  
praksisfeltet. UC Viden er et fuldtekst selvarkiveringssystem og blev påbegyndt 
i 2010. Forskningsdatabasen som er en samlet indgang til forskning i Danmark 
henter oplysninger fra UC Viden.

Grafen viser, antal visninger og unikke brugere i 2016. UC Viden har eksisteret 
siden 2010, men bestod i starten af lokale baser for hver professionshøjskole. 
Med udgangen af 2015 lukkede de lokale portaler. Den gennemsnitlige be-
søgstid er 1:30 minutter. 90% af besøgene er fra Danmark. De øvrige 10% for-
deler sig på 8 forskellige lande. I 2016 blev der samlet i professionshøjskolerne 
inddateret 3.544 skriftlige publikationer.

Hvordan finder brugerne vej til UC Viden?

VIA - Open access

Skriftlige publikationer fordelt på type 2012-2016 Udvikling i antal skriftlige publikationer  
i perioden 2012-2016 

Hvor publicerer vi i VIA?

Diagrammet viser hvordan brugerne fandt vej til UC Viden i 2016.  
En søgning på Google er den absolut mest anvendte indgang. I UC Viden  
er målet at alle inddateringer er beskrevet med abstract og emneord, så  
inddateringerne bliver synlig og kommer til at ligge i top i Google.

Open access for 2016 er kun en foreløbig opgørelse. Open access betyder 
åben adgang for alle uden restriktioner. Men for at en artikel kaldes open 
access tillader man en forsinket open access på 12 måneder. Det vil sige, at 
et tidsskrift kan kræve, at artiklen ikke bliver synlig i UC Viden før 12 måneder 
efter udgivelse. Det reelle tal for 2016 kan derfor først opgøres 31.12.2017. På 
søjlen kan man se, at der er et stort potentiale for mere open access på 32% af 
artiklerne. Det samlede antal artikler for 2016 er på 72, hvoraf der er mulighed 
for at opnå fri adgang til 57 af de 72 artikler. 

I UC Viden kan videnmedarbejderne pushe deres publikationer til de sociale 
medier og på den måde markedsføre deres produktioner. 
I 2016 er der 1870, der har fundet henvisninger fra UC Viden på de sociale 
medier.

www.ucviden.dk

Hvor mange henter information fra UC Viden?

VIA – Top 10 mest anvendte tidsskrifter 2012-2016
1.  Liv i skolen
2.  Pædagogisk extrakt
3.  Vejlederen
4.  Tidsskrift for professionsstudier
5.  Kvan
6.  Uddannelsesnyt
7.  Tidsskrift for Socialpædagogik
8.  VERA
9.  Mona
10. Sygeplejersken

VIA har i perioden 2012-2017 publiceret i i alt 278 forskellige tidsskrifter.  
Listen her viser de ti tidsskrifter, hvor videnmedarbejdere i VIA har publiceret  
flest artikler i denne periode. 
Tidsskrift for Professionsstudier er VIAs eget tidsskrift.

Diagrammet viser fordelingen af skriftlige produktioner på type. Fordelingen 
er her opdelt på de største grupper bøger, bidrag til bøger, tidsskriftsartikler, 
avisartikler, onlineudgivelser, ph.d.. Alle skriftlige produktioner er medtaget 
uanset om publikationen er af forsknings- eller formidlingsmæssig karakter. 
Kategorien ’andet’ dækker over master, kandidat, cases, opgavesæt, arbejds-
papirer, notat, anmeldelser, lektorbedømmelser, diplom, udviklingsplaner og 
dokumenter. I alt 2545 skriftlige produktioner er udgivet af medarbejdere i VIA 
i perioden 2012-2016. Alle publikationer har status ’udgivet’.

Grafen viser udviklingen i antal skriftlige produktioner i VIA for årene 2012 til 
2016. Grafen medtager artikler, bøger og bidrag til bøger, der er publiceret på 
autoritetslisten for forlag og tidsskrifter, øvrige tidsskrifter eller øvrige forlag.  
Øvrige forlag og øvrige tidsskrifter er tidsskrifter og forlag, der ikke optræder 
på autoritetslisterne, ofte fordi de ikke arbejder på grundlag af fagfællebe-
dømmelse. Kun publikationer, hvor videnmedarbejderen i VIA har rollen som 
forfatter er medtaget. Redaktører er fx ikke en del af tallene.

Tabellen viser fordelingen af artikler på hhv. autoritetslisten og ’øvrige 
tidsskrifter’. Artiklerne fordeler sig således at halvdelen bliver publiceret i 
videnskabelige tidsskrifter på autoritetslisten og halvdelen i faglig anerkendte 
tidsskrifter, som henvender sig til professionen.

Open access er et internationalt begreb for videnskabelig litteratur, der ligger 
frit tilgængeligt på nettet. Man siger, at en forskningsartikel er open access, hvis 
artiklen er åben for alle potentielle brugere umiddelbart i forbindelse med ud- 
givelse enten gennem et åbent arkiv (repository) eller et open access tidsskrift. 

På dansk ville vi sige fri eller gratis adgang. Men vi benytter det internationale 
begreb ’open access’ om denne adgang til videnskabelig litteratur, hvor pris og 
copyright ikke hindrer eller begrænser adgang, men alle kan læse.  Open access 
litteratur er digital og frit tilgængelig. Det er adgang til den fulde tekst, ikke kun 
abstracts og resume. 

Danmarks Nationale Strategi for Open Access er  
offentliggjort af Styrelsen for Forskning og Innovation  
i 2014. Visionen er at skabe fri adgang for alle til  
forskningsartikler fra danske forskningsinstitutioner  
finansieret af det offentlige/og eller private fonde.  
Målsætningen er at der i 2017 er uhindret adgang til  
80% af alle forskningsartikler publiceret i 2016 og i  
2022 og frem uhindret, digital adgang til 100%. I 2015 
vedtog Danske Professionshøjskoler en hensigts- 
erklæring om open access, der støtter målsætningerne  
i Danmarks Nationale Strategi for Open Access.



Forskning & formidling i VIA
Hvor synlig er VIAs publikationer i citationsdatabaser?

Scopus og Web of Science

Scopus og Web of Science (WOS) er to citationsdatabaser. En citations- 
database bygger på den antagelse, at der er en emnemæssig sammenhæng 
mellem artikler, som citerer eller citeres. Citationsdatabaser kan bruges til  
bibliometriske analyser. Bibliometri er kvantitative analyser af udgivne  
forskningspublikationer og belyser bl.a. publiceringsaktivitet, samarbejds- 
relationer og brug af videnskabelige publikationer og forskning.
Der er forskel på, hvordan Scopus og WOS indekserer sine data og de tids- 
skrifter, som indgår i datagrundlaget. Trods forbehold og forholdsvis få publi-
kationer, set i lyset af den samlede vidensproduktion på VIA, så gives der her 
nogle eksempler på, hvordan VIA kan aflæse sin publiceringsaktivitet i Scopus 
og WOS. 

Scopus har registeret 132 & WOS 81 publikationer 
fra VIA ansatte i perioden 2012-2017

Tabellen viser en tydelig stigning i antal publikationer fra VIA registreret i  
Web of Science i perioden 2012-2017

Tabellen viser en tydelig stigning i antal publikationer fra VIA registreret i  
Scopus i perioden 2012-2017.

Mest citerede artikel i Scopus  & Web of Science  
i perioden 2012-2017

Hall, E.O.C. & Høy, B. 2012, ”Re-establishing dignity: Nurses’ experiences of  
caring for older hospital patients”, Scandinavian Journal of Caring Sciences,  
vol. 26, no. 2, pp. 287-29
 
Antal citationer:
- Scopus: 12
- WOS: 7
Kilder og søgeprofil:
Scopus: (AFFIL(“VIA University college”) AND (2012-2017)
Data søgt frem den 17.03.2017

Diagrammet viser fordelingen af VIAs publikationer i Scopus på fagområder. 
Samlet har VIA 132 publikationer i Scopus primært inden for det  
sundhedsvidenskabelige område.

DEN DANSKE FORSKNINGSDATABASE

Den danske Forskningsdatabase er en central dansk portal over den danske 
forskning, de danske forskere og de danske forskningsinstitutioner. Formålet 
med portalen er at give nem adgang til at søge forskningspublikationer fra dan-
ske forskningsinstitutioner og UC Viden leverer data til basen. Forskningsdata-
basen dækker publiceret litteratur, eksempelvis videnskabelige artikler, ph.d-af-
handlinger, præsentationer fra konferencer og undervisningsnoter. 

Nedenstående viser, hvor meget der ligger i forskningsdatabasen fra Professi-
onshøjskolerne. Det er ikke muligt at lave en selvstændig statistik for VIA. Tallet 
17.119 dækker over perioden 2010-2017.


