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FONTENE FORSKNING 

Informasjon og forfatterveiledning  

Fontene forskning publiserer flere typer materiale: vitenskapelige artikler, debattartikler, 

bokanmeldelser og nytt om forskning, blant annet presentasjoner av doktorgradsavhandlinger.   

 

Fontene forskning utkommer med to nummer per år, vanligvis i juni og desember. Heftene 

blir deretter publisert på tidsskriftets nettsted: 

http://www.fontene.no/fontene_i_pdf/fontene_forskning_i_pdf/) (nettstedet er under 

omarbeidelse.) 

 

Redaksjonen tar gjerne mot manuskripter fra alle områder innen de forskningsfeltene som er 

relevante for barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere.  Det settes 

ikke som betingelse at forfatteren selv tilhører en av disse yrkesgruppene, bare at artiklene er 

av interesse for fagfeltet. Det dreier seg om tema relatert til sosialt arbeid, barnevern, 

sosialpedagogikk, funksjonsnedsettelse, sosialpolitikk, velferdspolitikk, det sivile samfunn; 

eller for utdanning og forskning på disse områdene.  

 

Manuskriptene skal være skrevet på norsk, dansk eller svensk. I unntakstilfelle kan artikler på 

engelsk trykkes. Vitenskapelig artikler refereebedømmes av to uavhengige personer med høy 

vitenskapelig kompetanse. Fontene forskning vil inneholde følgende typer fagstoff: 

 

Vitenskapelige artikler:  

Vitenskapelige artikler skal være teoretiske eller empiriske originalartikler eller  

oversiktsartikler innen for det samfunnsvitenskapelige forskningsfeltet og sosialpolitikk  

(maksimum 7000 ord). 

 

Debatt: Debattartikler og kommentarer kan ta opp teoretiske og metodiske spørsmål,  

behandle motsetninger i fagfeltet, samt spørsmål knyttet til utdanningspolitikk, utdanning,  

velferdspolitikk og forskningspolitikk (maksimum 3000 ord). 

 

Bokanmeldelser og informasjon/omtale av nye bøker 

Bokanmeldelser avtales med redaksjonen. Ta kontakt med bokredaktør Jorunn Gjedrem om 

du ønsker å anmelde en bok. Nye bøker til redaksjonen publiseres på nettsidene våre 

(maksimum 2000 ord). 

 

Nytt om forskning: Tidsskriftet tar gjerne i mot sammendrag av forskningsrapporter,  

doktoravhandlinger og andre nyheter, for eksempel informasjon om konferanser.  

 

Spørsmål om materiale til Fontene Forskning kan rettes til fagredaktør eller til 

redaksjonsutvalget: 

Sissel Seim,   Sissel.Seim@hioa.no 

Jorunn Gjedrem,  Jorunn.gjedrem@uia.no 

Line Sagen,   line.sagen@hih.no 

Steinar Kristiansen  sk@forskninsradet.no 

Børge Strømgren  borge.stromgren@hioa.no 

Ingunn Studsrød  ingunn.studsrod@uis.no 

Randi Juul   randi.juul@hist.no 
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FORFATTERVEILEDNING  

 

Forfatterveiledning og informasjon finner du også på tidsskriftets nettsted.  

Vitenskapelige artikler skal ikke overskride 7000 ord, inkludert sammendrag, nøkkelbegreper 

og litteraturreferanser. Artiklene skal inneholde et sammendrag på 100-120 ord som trykkes 

som ingress før artikkelen. Dersom artikkelen antas til publisering skal sammendraget 

oversettes til engelsk og trykkes etter artikkelen. Debattartikler og kommentarer skal ikke 

være lengre enn 3000 ord, bokanmeldelser ikke lengre enn 2 000 ord.  

 

INNSENDELSE AV BIDRAG 

Manus til vitenskapelige artikler,  debattartikler og kommentarer, bokanmeldelser og nyheter 

sendes som vedlegg til epost til fagredaktøren: sissel.seim@hioa.no. Hvis det er flere enn en 

forfatter skal en av forfatterne være kontaktperson. Alt materiale skal sendes i en fil som skal 

ha forfatterens eller kontaktpersonens navn og dato for innsendelse som navn på dokumentet. 

Samme eller lignende manuskript må ikke sendes til andre tidsskrifter eller forlag når det er 

aktuelt for publisering i Fontene forskning. 

 

TEKNISKE KRAV  
Vitenskapelig artikler og debattartikler skal sendes i redigerbar elektronisk form (word-

format). Artikler skal være skrevet med 1.5 linjeavstand og marg på 2,5 cm på hver side og 

oppe og nede. Sidene skal være fortløpende paginert, og skal ikke inneholde topptekst eller 

bunntekst med forfatterens navn eller andre informasjoner. Det godtas opp til to nivåer av 

underoverskrifter for å dele opp artikkelen. Underoverskriftene skal gi leserne veiledning og 

bør være korte og informative. Noter bør unngås, innholdet bør innarbeides i teksten. Hvis det 

er nødvendig med noter skal de settes inn som sluttnoter og nummereres fortløpende. 

Eventuelle tabeller eller figurer skal leveres på egen side, med henvisning i teksten til hvor de 

skal settes inn.  Innsending av vitenskapelige artikler og debattartikler skal sendes i et 

dokument og inneholde:  

A. Eget oversiktsark: 

 Artikkelens tittel 

 Forfatteren/forfatternes navn, tittel og arbeidssted, dersom flere forfattere skal de 

oppgis i riktig rekkefølge. 

 Opplysninger for den forfatteren som skal være kontaktperson: postadresse, 

telefon og e-post 

 Artikkelens lengde (antall ord) inkludert sammendrag, litteraturreferanser og 

nøkkelbegreper.  

 Erklæring om at artikkelen ikke har vært publisert eller levert til publisering annet 

sted. 

B. Ark med tittel og sammendrag 

På neste side skrives artikkelens tittel, et sammendrag på maksimum 120 ord og 

maksimum seks nøkkelbegreper.  

C. Artikkelen  

tittel, tekst, litteraturreferanser og eventuelle figurer og tabeller på separate sider. 

 

ANONYMISERT ARTIKKEL 

For vitenskapelige artikler skal det i tillegg sendes inn en anonymisert versjon av artikkelen 

som eventuelt kan sendes til fagfellevurdering. I denne versjonen skal det ikke kunne 

gjenkjennes hvem som er forfatter, og tekst og litteraturreferanser til forfatter må 

anonymiseres. Dette dokumentet skal også ha forfatterens navn og dato for innsendelse som 

dokumentnavn, dette fjernes av redaksjon før eventuell videresending til fagfeller.  
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MAL FOR REFERANSER 

Referanser skal følge mal APA 6, norsk versjon med fullt fornavn. Informasjon om denne 

stilen finnes på følgende linker: 

http://www.hioa.no/LSB/Oppgaveskriving/APA-stilen 

 

http://www.hioa.no/LSB/Oppgaveskriving/Referanseteknikk/EndNote/Stiler 

 

Referanser i teksten:  
I løpende tekst oppgis forfatternavn, årstall og sidehenvisning. 

Med 1-2 forfattere: (Malterud, 2003) (Holloway & Valentine, 2006)  

Med 3-5 forfattere: Første gang oppgis alle forfatterne: ... (Eikeseth, Smith, Jahr & 

Eldevik, 2007), deretter kun første forfatter et al.: (Eikeseth et al., 2007)  

Med 6 eller flere forfattere: Kun første forfatter et al.: (Gilbert et al., 2002)  

 

Fullstendig litteraturliste plasseres sist i artikkelen, APA6, Norsk med fullt navn 

Eksempler: 

Bok: Malterud, Kirsti. (2003). Kvalitative metoder i medisinsk forskning. En innføring. Oslo: 

Universitetsforlaget. 

 

Antologi: Holloway, Sarah L., & Valentine, Gill (Red). (2006). Children's geographies. 

Playing, living, learning. (Vol. 8). London and New York: Routledge. 

 

Kapittel i bok/antologi: Oppedal, Mons. (2007). Barns og foreldres brukermedvirkning i et 

juridisk perspektiv. I Sissel Seim & Tor Slettebø (Red.), Brukermedvirkning i 

barnevernet (s. 46-67). Oslo: Universitetsforlaget. 

 

Tidsskrift: Holloway, Sarah L., & Valentine, Gill (Eds.). (2006). Children's geographies. 

Playing, living, learning. (Vol. 8). London and New York: Routledge. 

 

VURDERING AV ARTIKLER 

Vitenskapelige artikler vurderes av redaksjonen for antagelse til fagfellevurdering, 

debattartikler vurderes endelig av redaksjonen. Manuskripter som går til fagfellevurdering 

sendes i anonymisert form til to uavhengige fagfeller som vurderer dem på basis av malen 

nedenfor. Dersom artikkelen antas skal forfatteren bearbeide den på bakgrunn av eventuelle 

kommentarer fra fagfeller og redaksjon, og sende artikkelen tilbake til fagredaktør. Avhengig 

av refereevurderingen kan forfatteren også bli invitert til å sende inn en omarbeidet versjon av 

artikkelen til ny vurdering.  

 

Hvis artikkelen antas for publisering skal det i tillegg leveres tittel, sammendrag og 

nøkkelbegreper på engelsk, samt bilde av forfatter/forfattere. 

 

Redaksjonen for Fontene har ansvar for språkvask, korrektur og trykking av antatte artikler. I 

produksjonsprosessen vil derfor Fontene redaksjonen kommunisere direkte med forfatter, 

eller eventuelt den forfatter som er kontaktperson. 

 

ETIKK 

Alle forfattere har ansvar for at fagetiske og forskningsetiske prinsipper er ivaretatt i 

manuskriptet. Det forventes at forfattere følger anerkjente regler for siteringog nøyaktig bruk 

av referanser med sidetall for sitering både av eget og andres arbeider.  Redaksjonen ser 

http://www.hioa.no/LSB/Oppgaveskriving/APA-stilen
http://www.hioa.no/LSB/Oppgaveskriving/Referanseteknikk/EndNote/Stiler
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alvorlig på forsøk eller gjennomføring av plagiering, kopiering av tekst fra andres arbeid uten 

oppgitt referanse, og vil ta skritt for å følge opp dersom dette oppdages. I Norge ble det i 2006 

vedtatt Lov om behandling av etikk og redelighet i forskning – forskningsetikkloven – som 

ble iverksatt i juli 2007. For nærmere informasjon om etikk og definisjoner av plagiering og 

fusk etc., se Torkild Vinters artikkel Fusk og plagiering (Vinther, Torkild: "Fusk og 

plagiering" (Sist oppdatert: 19. august 2011). De nasjonale forskningsetiske komiteer. 

[Online]. Tilgjengelig på http://www.etikkom.no/FBIB/Temaer/Redelighet-og-

kollegialitet/Fusk-og-plagiering/. [Lastet 26.mars 2013].  

 

Se også informasjon på nettsidene til forskningsetiske komitèer: 

http://www.etikkom.no/FBIB/Temaer/Redelighet-og-kollegialitet/Fusk-og-

plagiering/#_Toc226282412  og fra Committee on Publication Ethics, COPE, 

(www.publicationethics.com) 

 

COPYRIGHT 

Det er en betingelse for publisering at forfatterne gir publiseringsrettigheter til Fontene 

forskning. Dette gir tidsskriftet rett til å formidle artikkelen i trykket form og elektronisk etter 

at den er trykket. Forfatterne kan bruke artikkelen andre steder etter publisering i Fontene 

forskning, men det skal da sendes melding til redaktøren om hvor den trykkes, og det skal 

fremgå at artikkelen opprinnelig er trykket i Fontene forskning. 

 

ANDRE FORHOLD 

Behandling og vurdering av manuskripter krever både tid og oppmerksomhet fra redaksjon og 

fagfeller som skal vurdere artiklene. For å sikre best mulig vurdering må manuskripter som 

sendes inn være vitenskapelig og språklig bearbeidet, og de må nøye følge de tekniske 

kravene til oppsett og referanser som er satt opp i denne forfatterveiledningen.  

 

Tidsskriftets redaksjon har ikke kapasitet til å vurdere uferdige manuskripter. Uferdige eller 

teknisk ufullstendige manuskripter blir returnert til forfatter. Innsendte manuskripter 

returneres vanligvis ikke, og redaksjonen påtar seg ikke ansvar for dem.  

 

 

KRITERIER FOR FAGFELLE VURDERING 

Vitenskapelige artikler vil bli bedømt av to uavhengige fagfeller med høy kompetanse.  

Kriteriene for fagfellevurdering kan også være en veiledning til forfatterne. 

1) Er innholdet i artikkelen relevant og interessant for det området Fontene forskning 

skal dekke? Sosialt arbeid, barnevern, sosialpedagogikk, funksjonsnedsettelse, 

sosialpolitikk, velferdspolitikk, det sivile samfunn; eller for utdanning og forskning på 

disse områdene? 

2) Er formål med artikkelen og problemstillinger klart formulert? Oppfyller artikkelen de 

formål og problemstillinger den har presentert? 

3) Er artikkelen godt bygget opp? Har den godt språk og begrepsbruk? 

4) Er artikkelen fundert på relevant og oppdatert norsk og internasjonal faglitteratur? 

5) Hvis artikkelen er basert på kvalitativ eller kvantitativ forskning, er den metodologisk 

velfundert?  

6) Er litteraturlisten fullstendig? Følger den angitt mal for tidsskriftet?  

7) Har forfatteren sendt med et godt sammendrag og nøkkelbegreper? 

8) Er artikkelen innenfor tillatt lengde (7000 ord inkludert sammendrag, nøkkelbegreper 

og litteraturliste)   

  

http://www.etikkom.no/FBIB/Temaer/Redelighet-og-kollegialitet/Fusk-og-plagiering/#_Toc226282412
http://www.etikkom.no/FBIB/Temaer/Redelighet-og-kollegialitet/Fusk-og-plagiering/#_Toc226282412

