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Forskning & formidling i VIA
Abonnér på emneområde

Top 10 mest anvendte tidsskrifter i 2017

UC Viden udsender emnebaserede nyhedsbreve via e-mail så
du løbende bliver opdateret inden for et specifikt fagområde.
Hvis du ønsker at holde dig ajour indenfor Udsatte børn og
unge skal du vælge emneområde: Udsatte Børn og Unge.
Emneområder:
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•
•

Byggeri, miljø og energi
Børn og unge
Erhvervsliv, handel og økonomi
Informations- og kommunikationsteknologi, og e-læring
• Kliniske undersøgelsesmetoder,
laboratorieteknologi og radiografi
• Ledelse, organisationsudvikling og
innovation
• Læring, pædagogik og undervisning
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Medier, kommunikation og sprog
Skoler, fag og institutioner
Socialt arbejde og sociale forhold
Sygdom, sundhedsvidenskab og
sygepleje
Sundhed, ernæring og livskvalitet
Teknik, ingeniørvidenskab og IT
Uddannelse, professioner og erhverv
Undersøgelsesdesign, teori og metode
Æstetik, design og medier

Udvikling i antal skriftlige publikationer i perioden 2012-2017

Pædagogisk extrakt
Dansk Pædagogisk Tidsskrift
Mona
Tidsskrift for Socialpædagogik
Klinisk Sygepleje
Studier i læreruddannelse og -profession
Lederliv
Liv i skolen
0-14
Unge Pædagoger

VIA har i 2017 publiceret i alt 124 forskellige tidsskrifter og aviser.
Listen her viser de ti tidsskrifter, hvor videnmedarbejdere i VIA har
publiceret flest artikler i 2017. Pædagogisk extrakt er VIAs eget online
tidsskrift. Kilde: UC Viden

Skriftlige publikationer fordelt på type 2016-2017
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Grafen viser udviklingen i antal skriftlige produktioner i VIA for årene
2012 til 2017. Grafen medtager artikler, bøger og bidrag til bøger,
der er publiceret på BFI listerne samt øvrige tidsskrifter og forlag.
Kilde: UC VIden

www.ucviden.dk

Diagrammet viser fordelingen af skriftlige produktioner på type.
Fordelingen er her opdelt på de største grupper bøger, bidrag til bøger,
tidsskriftsartikler, avisartikler, netudgivelser, ph.d.. I alt 1279 skriftlige
produktioner er udgivet af medarbejdere i VIA i perioden 2016-2017.
Kilde: UC VIden

ucviden@via.dk

OPEN

ACCESS

Fri online adgang til forskning
Forskningsartikler med OA potentiale

2016: 58
2017: 76*

* Foreløbigt tal.
Tallet opgøres endeligt jan. 2019.
Kilde: UC Viden

Åben adgang til forskningsviden for
dig, der arbejder ude i praksis

ALLE har adgang til forskningsartikler
fra UC Viden. I 2016-2017 har forskere
i VIA udgivet 40 nye forskningsartikler
om børn, unge, læring og pædagogik.
40 artikler, der ligger åbent tilgængelig
for alle.

www.ucviden.dk

Hvad er Open Access ?
Open access er et
internationalt begreb
for forskningslitteratur,
der ligger frit tilgængeligt
på nettet.
Alle med interesse kan
læse den nyeste
forskning fra VIA.
Se efter ikonet for open access den
åbne orange hængelås. En artikel
med open access ikonet i UC Viden
er åben for alle.

Danmarks open access mål
2017

2022

80%

100%

Publiceret i 2016

Publiceret i 2021

Til peer review forskningsartikler
Open access i VIA 2016

59%

Læs mere på www.ufm.dk

”Open Access øger tilgængeligheden! Og netop tilgængelig viden
er hvad vi har brug for, når vores
refleksioner, analyser og erfaringer
fra Forsknings- og Udviklingsarbejde skal deles med studerende,
praktikere, undervisere og forskere!”

David Thore Gravesen, Peter Hornbæk
Frostholm & Sidse Hølvig Mikkelsen
Forfattere til artiklen:
“Conducting Research with young
people and developing the MTW
Approach.”
Education in the North,
vol. 24, no. 2 2017.

ucviden@via.dk

