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FORFATTERVEILEDNING FONTENE FORSKNING  2021 

INFORMASJON 

Takk for at du er interessert i å sende inn artikkel til Fontene forskning! 
Fontene forskning er Norges ledende vitenskapelige tidsskrift for sosialt arbeid, 

barnevern og vernepleie. Vitenskapelige artikler bedømmes (peer review) anonymt av to 
uavhengige fagfeller med høy vitenskapelig kompetanse. Fontene forskning inneholder i 
tillegg følgende typer fagstoff: debattartikler, bokanmeldelser og nytt om forskning, blant 
annet presentasjoner av doktorgradsavhandlinger.   

Papirutgaven kommer ut med to nummer per år, vanligvis i juni og desember. Heftene 
blir deretter publisert åpent på tidsskriftets nettsted: http://www.fonteneforskning.no. 
Vitenskapelige artikler som er godkjent for publisering kan publiseres på nettet i påvente av 
plass i papirutgaven.  

Tidsskriftet utgis av FO, Fellesorganisasjonen for barnevernspedagoger, sosionomer, 
vernepleiere og velferdsvitere. Det sendes til medlemmer og abonnenter og har et opplag på 
over 30 000.  

Redaksjonen tar gjerne mot manuskripter fra alle områder innen de forskningsfeltene 
som er relevante for barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere.  Det er 
ingen betingelse at forfatteren selv tilhører en av disse yrkesgruppene, bare at artiklene er av 
interesse for fagfeltet. Det dreier seg om tema med relevans for sosialt arbeid, barnevern, 
sosialpedagogikk, funksjonsnedsettelse, sosialpolitikk, velferdspolitikk, det sivile samfunn; 
eller for utdanning og forskning på disse områdene.  
 

Spørsmål om innsending av materiale kan rettes til fagredaktør eller til 
redaksjonsutvalget: 

Fagredaktør 
Sissel Seim   sisselse@oslomet.no  tlf. 913 19 329 
Redaksjonsmedlemmer: 
Anita Gjermestad  anita.gjermestad@vid.no     tlf. 911 13 838 
Hulda Mjøll Gunnarsdottir hulda.m.gunnarsdottir@uis.no   tlf. 518 31 521 
Ingunn Barmen Tysnes Ingunn.Barmen.Tysnes@hvl.no   tlf. 555 87 866 
Ingunn Tollisen Ellingsen Ingunn.T.Ellingsen@uis.no     tlf. 518 34 237 
Karen Skaale Havnen  khav@norceresearch.no   tlf. 561 07 239/41607350 

Siv Elin Nord Sæbjørnsen siv.e.n.sabjornsen@himolde.no tlf. 482 05 501 
Steinar Kristiansen  steinar.kristiansen@outlook.com    tlf. 922 50 323 
 

 Behandling og vurdering av manuskripter krever 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 nøye følge de tekniske kravene til 
oppsett og referanser som er satt opp i instruksen for forfatterne, se sjekklisten.  

Tidsskriftets redaksjon har ikke kapasitet til å kommentere uferdige manuskripter. 
Uferdige eller teknisk ufullstendige manuskripter blir derfor ikke vurdert for publisering, men 
forfatterne får beskjed om dette. Innsendte manuskripter returneres ikke, og redaksjonen påtar 
seg ikke ansvar for dem.  
 
Informasjon og instruks til forfattere finner du også på http://www.fonteneforskning.no 
 

 
 

INSTRUKS TIL FORFATTERE 
 

http://www.fontene.no/fontene_i_pdf/fontene_forskning_i_pdf/
mailto:sisselse@oslomet.no
mailto:anita.gjermestad@vid.no
mailto:hulda.m.gunnarsdottir@uis.no
mailto:Ingunn.Barmen.Tysnes@hvl.no
mailto:Ingunn.T.Ellingsen@uis.no
mailto:khav@norceresearch.no
mailto:siv.e.n.sabjornsen@himolde.no
mailto:steinar.kristiansen@outlook.com
http://www.fonteneforskning.no/
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Vitenskapelige artikler  

 
Vitenskapelige artikler skal være teoretiske og/eller empiriske originalartikler eller 
oversiktsartikler innenfor det samfunnsvitenskapelige forskningsfeltet og sosialpolitikk.  
Artiklene skal ikke overskride 7000 ord, inkludert sammendrag, nøkkelbegreper, figurer, 
tabeller og litteraturreferanser. Det skal også sendes inn en anonymisert versjon av artikkelen. 
For faglige krav til artikler se kriterier for fagfelle-vurdering på side 6. Tekniske krav til 
artiklene er gjengitt nederst på siden og på neste side.  
 
Debattartikler 
Debattartikler kan ta opp teoretiske og metodiske spørsmål, behandle motsetninger og ulike 
oppfatninger i fagfeltet, samt spørsmål knyttet til utdanningspolitikk, utdanning,  
velferdspolitikk og forskningspolitikk (maksimum 3000 ord inkludert litteraturreferanser.). 
 
Anmeldelser og omtale av bøker og tidsskrifter 
Anmeldelser av bøker og tidsskrifter avtales med redaksjonen. Ta kontakt med bokredaktør 
Steinar Kristiansen, steinar.kristiansen@outlook.com om du ønsker å anmelde en bok 
(maksimum 2000 ord). Nye bøker til redaksjonen publiseres på nettsidene. 
 
Nytt om forskning:  

Tidsskriftet tar gjerne imot sammendrag av forskningsrapporter,  
doktoravhandlinger og andre nyheter, for eksempel informasjon om prosjekter og 
konferanser.  
 

INNSENDELSE AV BIDRAG 
Manus til vitenskapelige artikler, debattartikler, bokanmeldelser og nyheter sendes som 
vedlegg til epost til fagredaktøren: sisselse@oslomet.no. Hvis det er flere enn en forfatter, 
skal en av forfatterne oppgis som kontaktperson. Navn på dokumentet skal være forfatterens 
eller kontaktpersonens navn og dato for innsendelse. Samme eller lignende manuskript må 
ikke sendes til andre tidsskrifter eller forlag.  
 

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, det skal brukes font Times New Roman 12 punkt. 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.   

 
 

NB! Alle tekniske krav må følges og sjekkliste på side 6 i forfatterveiledningen skal 
sendes med ved innsending av manus! 

 
 
Vitenskapelige artikler og debattartikler skal sendes i et samlet dokument som 
inneholder både oversiktsside, artikkel og eventuelle figurer og tabeller. 
 
Oversiktsside skal inneholde: 

mailto:steinar.kristiansen@outlook.com
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➢ Artikkelens tittel 
➢ Forfatteren/forfatternes navn, tittel, arbeidssted, og epost, flere forfattere skal 

oppgis i riktig rekkefølge for publisering. 
➢ Opplysninger om hvilken forfatter som som skal være kontaktperson 
➢ Artikkelens lengde (antall ord) inkludert sammendrag, nøkkelbegreper, tabeller, 

figurer og litteraturreferanser.  
➢ Erklæring om at artikkelen ikke er publisert, eller levert til publisering annet sted. 
➢ Sammendrag på maksimum 120 ord og maksimum seks nøkkelbegreper.  

 
Artikkelen skal inneholde: Tittel, tekst og litteraturreferanser. Eventuelle figurer og tabeller 
settes i slutten av artikkelen på separate sider med angivelse i teksten hvor de skal settes inn. 
 

Anonymisert artikkel sendes i eget dokument 
For vitenskapelige artikler skal det sendes inn en anonymisert versjon av artikkelen som kan 
sendes til fagfellevurdering. I denne versjonen skal det ikke kunne gjenkjennes hvem som er 
forfatter. Navn på institusjon, sted, tekst og litteraturreferanser til forfatter må anonymiseres. 
Litteraturreferanser til forfatter skrives slik i teksten: (Forfatter, årstall) eventuelt (Forfatter 1, 
2 eller 3, årstall) ved flere forfattere. I litteraturlisten plasseres referansen alfabetisk under F, 
uten andre informasjoner, som navn på dokumentet, tidsskrift eller forlag. Eventuelle figurer 
og tabeller skal også inngå i det anonymiserte dokumentet. Anonymisert dokument skal ha 
forfatterens navn og dato for innsendelse som dokumentnavn, dette fjernes av redaksjon før 
eventuell videresending til fagfeller. Husk at eventuelle figurer og tabeller også skal inngå i 
det anonymiserte dokumentet. 
 
Bokanmeldelser 

Bokanmeldelser skal være på maks. 2000 ord. Dokumentets navn skal være navnet på den 
som anmelder og dato for innsendelse. Følgende informasjoner skal stå på første side: 

➢ Tittel på anmeldelsen, anmelderens navn, tittel, arbeidssted, og epost,  
➢ Opplysninger om boken som anmeldes: Forfatter, evt. forfattere, tittel, forlag, samt 

årstall for utgivelse. 
➢ Anmeldelsens lengde i antall ord. 

 
 

REFERANSER 
Referanser skal følge malen APA 7th, norsk versjon. Det skal ikke brukes (ibid) eller (op.cit.). 
Informasjon om APA7thfinnes på lenken: https://kildekompasset.no/referansestiler/apa-7th/ 
NB! Tidsskriftet benytter ikke lenger fullt fornavn på forfattere. 
 
Referanser i teksten:  
I løpende tekst oppgis forfatternavn og årstall, for sitater skal det også oppgis sidetall. 
Med 1-2 forfattere: (Forfatter, årstall) (Forfatter & forfatter, årstall)  
Med 3-20 forfattere: Kun første forfatter et al. (Forfatter et al., årstall)  
Flere referanser i en parentes plasseres i alfabetisk rekkefølge adskilt med semikolon, slik:  
(Forfatter & Forfatter, årstall; Forfatter, årstall)  
Referanseliste skal plasseres alfabetisk sist i artikkelen. Følg nøye APA7th for 
referanser til alle typer publikasjoner. 
 

VURDERING AV ARTIKLER 
Redaksjonen vurderer først om vitenskapelige artikler skal sendes til fagfelle-

vurdering, debattartikler vurderes endelig av redaksjonen. Manuskripter som går til 
fagfellevurdering sendes i anonymisert form til to uavhengige fagfeller. Dersom artikkelen 
antas skal forfatteren bearbeide den på bakgrunn av kommentarer fra fagfeller og redaksjon, 

https://kildekompasset.no/referansestiler/apa-7th/
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og sende artikkelen tilbake til fagredaktør. Hvis artikkelen ikke antas, kan forfatter bli invitert 
til å sende inn en omarbeidet versjon av artikkelen til ny vurdering. Ved større omarbeidelser 
blir ny versjon av artikkelen sendt tilbake til fagfeller for vurdering. 

Hvis artikkelen antas for publisering, skal det i tillegg leveres tittel, sammendrag og 
nøkkelbegreper på engelsk, samt bilde av forfatter/forfattere. 

Redaksjonen for fagbladet Fontene har ansvar for språkvask, korrektur og trykking av 
antatte artikler. I produksjonsprosessen vil derfor Fontene-redaksjonen kommunisere direkte 
med forfatter eller kontaktpersonen. 
 

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

manuskriptet. Ved empiriske undersøkelser skal det oppgis i teksten hvordan etiske hensyn er 
ivaretatt, og om det er innhentet tillatelser fra Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste 
(NSD).  

Forfattere skal følge anerkjente regler for sitering og nøyaktig bruk av referanser med 
sidetall for sitering både av eget og andres arbeider. Redaksjonen ser alvorlig på forsøk på 
plagiering, kopiering av tekst fra andres arbeid uten oppgitt referanse, og vil ta skritt for å 
følge opp dersom dette oppdages. Ny Lov om organisering av forskningsetisk arbeid 
(forskningsetikkloven) trådte i kraft 1.5.2017, og erstatter tidligere lov fra 2007.  For nærmere 
informasjon om forskningsetikk og definisjoner av plagiering og fusk etc. se: De nasjonale 
forskningsetiske komiteer. https://www.etikkom.no/  
Se også informasjon 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. Avtale om copyright skal 
undertegnes før publisering. 
 

 
 

  

https://www.etikkom.no/
http://www.publicationethics.com/
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KRITERIER FOR FAGFELLE-VURDERING 

 
Fontene forskning publiserer artikler som er aktuelle for følgende områder:  
Sosialt arbeid, barnevern, sosialpedagogikk, funksjonsnedsettelse, sosialpolitikk, 
velferdspolitikk, det sivile samfunn; eller for utdanning og forskning på disse områdene. 
Vitenskapelige artikler vil bli bedømt anonymt av to uavhengige fagfeller med høy 
kompetanse.  Kriteriene for fagfellevurdering er også en veiledning til forfatterne. 
 
I Vurdering av innhold 
 

1) Er innholdet i artikkelen relevant og interessant for Fontene forsknings område?  
2) Presenterer artikkelen ny kunnskap? 
3) Er formål og problemstillinger klart formulert og diskutert i artikkelen?  
4) Er artikkelen godt disponert, og teori, metode, funn og tolkninger klart presentert?  
5) Er artikkelen fundert på relevant og oppdatert norsk og internasjonal faglitteratur? 
6) Har den godt språk og begrepsbruk? 
7) Finnes det godt sammendrag og nøkkelbegreper?  
8) Er kildehenvisninger komplette i tekst og i litteraturliste?  

 
 
II Konklusjon 

1. Godtatt. Artikkelen kan aksepteres som den er. Du kan fortsatt foreslå 
forbedringer. 

2. Godtatt med mindre omarbeidelse. Artikkelen må omarbeides før publisering. 
Det bør beskrives hvilke endringer som er nødvendige. 

3. Kan godtas, med større omarbeidelse. Artikkelen har en eller flere områder som må 
forbedres vesentlig før publisering. Problemene bør beskrives, med anvisning av 
hvilke områder som må forbedres.  

4. Kan ikke godtas. Artikkelen vurderes på nytt etter at den er omarbeidet. 
5. Avvist. Velg dette alternativet hvis artikkelen er helt utilstrekkelig på en eller flere av 

områdene ovenfor. Dersom du velger dette alternativet behøver du bare skrive en 
begrunnelse for avgjørelsen, og ikke en detaljert redegjørelse for hvordan artikkelen 
kan omarbeides. 
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 SJEKKLISTE SOM SENDES INN SAMMEN MED MANUSKRIPTET 

 
Gjelder artikkel: 
Forfatternavn og dato for innsending:  
Artikkelens nummer (Hvis tildelt): 
 
Er innsending i overensstemmelse med instruksen? (Sett kryss til venstre). 

 

 
 
 
 
 

 Maksimal lengde (Vitenskapelig artikkel 7000 ord, debattartikkel 3000 ord, 
anmeldelser 2000 ord) 

 Tilstrekkelige forfatteropplysninger (navn, mailadresse, ev. institusjon,) 

 Erklæring om at artikkelen bare er sendt Fontene forskning 

 Tekniske krav: Sidetall, font Times New Roman 12 punkt, 1 ½ linjeavstand, vi 
godtar tre overskrifter. 

 Sammendrag/ingress/nøkkelbegreper 

 Redegjørelse for etikk (i metodeavsnitt) 

 Litteratur-referanser (Norsk APA7th,  
https://kildekompasset.no/referansestiler/apa-7th/ 
 

 Anonymisert versjon vedlagt (for vitenskapelig artikkel). 

 Navn på dokumentet: forfatternavn og innsendt dato + eventuelt tildelt 
artikkelnummer. 

 Redegjørelse for endringer (etter forslag fra redaksjon eller fagfeller) 

 Engelsk tittel, sammendrag og nøkkelord (bare for antatte artikler) 

 Bilde av forfatter(e) (bare for antatte artikler) 

https://kildekompasset.no/referansestiler/apa-7th/
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