Databasen Artikelsök – Vetenskapliga
Pedagogiska tidskrifter
Sök vetenskapliga artiklar.
Fulltextlänkar finns för en del av tidskrifterna.

Education Iinquiry
Utges av Umeå School of Education, Umeå Universitet
• 4 nummer per år, fortsätter Tidskrift för lärarutbildning och forskning 1999-2008
• Engelska, fulltext
Läs mer om Education Inquiry

Locus: tidskrift för forskning om barn och ungdomar
Utgavs av Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet.
• 4 nummer per år under åren 1989 - 2012
• Flerdisciplinär, enstaka nummer i fulltext
Läs mer om Locus

Nordic studies in education
Utges av NFPF, Nordisk Forening for pedagogisk forskning
• 4 nummer per år, fortsätter Nordisk pedagogik 1986-2009
• Skandinaviska språk och engelska
Läs mer om Nordic studies in education

Nordina: Nordic studies in science education
Utges av Naturfagsenteret, Universitetet i Oslo, i samarbete. med Inst. för matematikämnets och
naturvetenskapsämnenas didaktik vid Stockholms univ. och Inst. för naturvetenskapernas och
matematikens didaktik, Umeå univ.
• 4 nummer per år i fulltext
• Skandinaviska språk och engelska
Läs om Nordina

Nordisk tidsskrift for spesialpedagogikk
Utgavs av Nordisk forbund for spesialpedagogikk
• 4 nummer per år under åren 1969-2003
• Flerspråkig

Pedagogisk forskning i Sverige
Utges från 2013- av Malmö högskola och Lunds universitet, under åren 1996 - 2012 av Inst. för
pedagogik och didaktik, Göteborgs universitet.
• 4 nummer per år
• Fulltext 3 månader för enkelnummer, 6 månader för dubbelnummer efter tryckt publicering
Läs om Pedagogisk forskning i Sverige

Utbildning & lärande =Education & learning
Utges av Högskolan i Skövde. Avdelningen för barns, ungas och vuxnas lärande
• 2 nummer per år
• Fulltext 1 år efter tryckt publicering
Läs mer om Utbildning & Lärande

Utbildning och demokrati: tidskrift för didaktik och utbildningspolitik
Utges av Pedagogikämnet, Örebro universitet
• 4 nummer per år på engelska och svenska
• Fulltext
Läs mer om Utbildning och demokrati

… och en vetenskaplig tidskrift som inte är sökbar i databasen Artikelsök

Kapet
Utges av Institutionen för pedagogiska studier, Karlstads univ.
• 1 nummer per år under åren 2005-2012
• svenska och engelska
Läs mer om Kapet
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