
 

 

 

CALL FOR PAPERS: FOU I PRAKSIS 2015 

Spesialnummer av Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk 

 

Snipp, snapp, snute – er danning ute? 

Gjesteredaktører: Anne Berit Emstad, Idar Kjølsvik, Ingar Pareliussen og Einar Sundsdal.  

 

I samarbeid med Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk inviterer programkomiteen for 

FoU i praksis deltakerne på konferansen til å sende inn artikler til et spesialnummer. 

Programkomiteen for FoU i praksis vil være gjesteredaktører av dette nummeret.  

 

Spesialnummeret vil ha tittelen FoU i praksis 2015 med undertittel Snipp, snapp, snute – er 

danning ute? Det tar sikte på å vise bredden i forskningen som foregår innenfor norsk 

lærerutdanning i dag. Vi ønsker derfor bidrag som varierer tematisk, metodisk og teoretisk. 

Alle problemstillinger som er vurdert relevante for konferansen er relevante for 

spesialnummeret. Vi håper både etablerte forskere og nykommere på feltet vil sende inn sine 

bidrag.  

 

Viktige datoer:  

Frist for innsendelse av manuskript: 01.september 2015 

Kommentarer fra redaktører og fagfeller: 1. desember 2015 

Spesialnummeret forventes publisert ved utgangen av 2015.   

 



Artikler til dette spesialnummeret forventes å være mellom 5000 og 6000 ord. Retningslinjer 

for innsendelse av manuskript og annen relevant informasjon vil være tilgjengelig på 

tidsskriftets nettside: www.pedagogikkogkritikk.no. Innlevering av manus skjer elektronisk på 

nettstedet. Her finner du skriveveiledning m.m. 

 

NB! Merk artikkelbidraget ved å skrive «FoU i praksis» foran tittelen på bidraget! 

Eksempel: «FoU i praksis: Kultur, motkultur, flerkultur – pedagogiske muligheter»  

 

Alle innsendte artikler vil først vurderes av redaktørene for spesialnummeret. De som 

vurderes som aktuelle for publikasjon sendes anonymt videre til fagfellevurdering (peer 

review). Alle som sender inn artikler kan bli spurt om å være fagfelle. 

 

Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk er et open access tidsskrift. Det innebærer en 

publiseringsavgift. FoU i praksis vil dekke publiseringsavgiften for inntil 20 artikler som 

aksepteres for publikasjon i dette spesialnummeret. Mer informasjon om publiseringsavgift 

etc. finnes på tidsskriftets hjemmeside. De fleste norske universitet og høgskoler har egne 

publiseringsfond satt av til å dekke open access publisering.  

 

Spørsmål angående spesialnummeret kan rettes til en av gjesteredaktørene: 

anne.emstad@plu.ntnu.no  

idar.kjolsvik@hint.no 

ingar.pareliussen@dmmh.no  

einar.sundsdal@hist.no     

 

Andre spørsmål angående tidsskriftet kan rettes til redaktør Maria Øksnes 

maria.oksnes@plu.ntnu.no  

 

Hilsen  

 

Anne Berit Emstad, Idar Kjølsvik, Ingar Pareliussen og Einar Sundsdal 

Programkomite/gjesteredaktører  

og  

Maria Øksnes, Einar Sundsdal og Lars Løvlie 

Redaktører for Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk 
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