
Prismets artikkelkonkurranse: Familie
Prismet er et religionspedagogisk tidsskrift som tar opp temaer i skjæringspunktene mellom te-
ologi, kristendom, religion/livssyn og pedagogikk. Prismet trykker aktuelle 
forsk-nings- og fagartikler knyttet til undervisning i og formidling av religiøse 
spørsmål i kirke og hjem, skole og barnehage. Prismet utgis av IKO-Forlaget i 
samarbeid med IKO – Kirkelig pedagogisk senter. Tidsskriftet plan-
legger et temanummer om familie våren 2011, og utlyser herved en 
artikkelkonkurranse knyttet til dette temaet. 
Vi ønsker oss bidrag fra flere fagfelter, 
gjerne tverrfaglige. 

Konkurransen er åpen for forskningsartikler som tar 
opp for eksempel endringer i familiemønstre, familiens 
rolle og betydning i samfunnet, hvordan familiebegrepet 
brukes i lærebøker, samarbeid mellom familien og kirke/
trosopplæring, skole eller barnehage – og ellers annet som 
kan settes i relasjon til familien og som kan tenkes å høre 
hjemme i et religionspedagogisk tidsskrift.  
 
Konkurransen er delt i to: 

1. Først inviterer vi til innsending av artikkelutkast. 
2. Deretter vil redaksjonen velge hvilke artikler en 
 ønsker å gå videre med.  

Frist for innsending av artikkelutkast (en skisse på 1– 3 
sider som skal inneholde opplysninger om forfatter, 
fagfelt, metode og tema) er 1. desember 2010. Skissene 
vurderes redaksjonelt, og inntil tre forskningsartikler vil 
bli bestilt på dette grunnlaget. 

Frist for ferdigstilling av artikkel til fagfelle er 1. februar 2011. 
De antatte artiklene premieres med hhv. 5000, 2500 og 1500 kroner. 
Artikkelutkast sendes redaksjonssekretær Lena Skattum, lena.skattum@iko.no.
 
Mer om Prismet og formelle krav til artikler finner du på www.iko.no/prismet.
Prismet forbeholder seg retten til å bruke alle innsendte bidrag.
Spørsmål om artikkelkonkurransen kan rettes til redaktør Birgitte Lerheim, birgitte.lerheim@iko.no, 
telefon 917 95 331
  
 

Prismet bok
IKO-forlaget nå har fått en egen bokserie som er godkjent som vitenskapelig 
publiseringskanal – Prismet Bok. Prismet bok gir ut publikasjoner innen teologi, 
kristendom, religion/livssyn og pedagogikk. Ønsker du å få vurdert et bok-
manus, enten monografi eller artikkelsamling, kan du ta kontakt med redaktør 
Birgitte Lerheim.

Første bok i serien er Mellom pietisme og pluralitet. Konfirmasjonsarbeid i fire 
nordiske land. Boken er redigert av Bernd Krupka og Ingrid Reite, og presenterer resultater fra den 
nordiske delen av det store europeiske konfirmasjonsforskningsprosjektet. Boken lanseres høsten 
2010. 


