1

Tidsskrift for Praktisk Teologi. Retningslinjer for skribenter
Tidsskrift for Praktisk Teologi kommer ut to ganger årlig og publiserer fagfellevurderte
artikler, aktuelle essays og bokomtaler. Ambisjonen er å være kanal for ny og aktuell
forskning på feltet, og gjennom det bidra med innspill til de praktisk-teologiske fagmiljøene i
Norden og samtidig gjøre denne kunnskapen tilgjengelig for praksisfeltet. TPT kan dermed
være et forum for dialog mellom forskningsmiljøer og praksisfelt.
Praktisk teologi som fag forstås vidt: Tidsskriftet inkluderer artikler innen de tradisjonelle
praktisk-teologiske disiplinene forbundet med kirkelig profesjonsutdanning, forskning på
kirkelige og religiøse praksiser, samt artikler som gir et bidrag til aktuelle diskusjoner i feltet.
Tidsskriftet utgis i samarbeid med Luthersk Kirketidende og har et opplag på ca. 1.000. TPT
når derfor ut til en stor andel norske prester, andre kirkelig ansatte, samt lærere og forskere i
praktisk teologi i Norden.
Utgavene er inndelt i to: Først en avdeling med fagfellevurderte, vitenskapelige artikler.
Deretter en del med aktuelle artikler og essays, samt bokomtaler, rapporter fra konferanser
mv. Alt stoff har vært gjennom en redaksjonell prosess.
Vitenskapelige artikler
TPT er et godkjent i Norge som vitenskapelig tidsskrift på nivå 1. Vitenskapelige artikler
vurderes av eksterne fagfeller og gir publikasjonspoeng.
Artiklene skal gi et bidrag til ny kunnskap innen fagfeltet. Teksten skal ha en tydelig
problemstilling, en klart formulert strategi for å besvare problemstillingen og et logisk
resonnement som klargjør forskningsprosessen og funnenes betydning. Maksimal lengde er
7000 ord inklusive referanser og tabeller.
Vitenskapelige artikler kan være:
-

empiriske artikler (basert på et aktuelt empirisk forskningsprosjekt)

-

oversiktsartikler (inneholder en drøfting av annen, tidligere publisert forskning med
sikte på å skrive frem status i forskningsfronten innenfor det aktuelle fagfeltet)

-

teoretiske artikler (drøfter teoretiske problemstillinger med referanse til fag, forskning
og praksis).

Vitenskapelige artikler skal forholde seg til aktuell forskning på feltet (litteraturoversikt) og
synliggjøre hvor det er nødvendig med mer eller ny kunnskap, noe den aktuelle artikkelen
skal bidra til.
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Artiklene skal i hovedsak inneholde:
-

Innledning: Innledningen skal vise hvorfor studien ble gjennomført og hvorfor den er
viktig. Det skal komme frem hva som mangler i det aktuelle forskningsfeltet og
hvordan denne studien bidrar til å fylle dette "kunnskapshullet". Innledning skal på en
logisk måte begrunne behovet for artikkelens problemstilling.

-

Metode: I denne delen beskrives prosedyren som ble fulgt under studien. Her
begrunnes valg av forskningsmateriale eller utvalg, samt analysestrategi. Spørsmål
knyttet til reliabilitet og validitet gjøres rede for her.

-

Teori: Her gjøres det kort rede for hvilke teoretiske tilnærminger og tradisjoner som
studien knytter an til og som er benyttet i utformingen av designet og drøftingen av
funnene. Hvor i artikkelen teoridelen plasseres kan variere (før eller etter metode). I
empiriske artikler skal teoridelen ha et begrenset omfang.

-

Analyse/fortolkning/resultater: Her gjengis analyser, fortolkning og funn på en
systematisk og oversiktlig måte.

-

Diskusjon: Hensikten med diskusjonen er å få frem betydningen av
funnene. Diskusjonsdelen oppsummer de meste sentrale funnene og beskriver hvordan
disse står i forhold til forventninger og tidligere forskning i feltet.Diskusjonen skal
romme en tolkning av funnene og beskrive implikasjoner for praksis og videre
forskning. Framstillingen bør også romme styrker og svakheter ved studien.
Diskusjonen avrundes med en kort konklusjon (4-6 setninger).

Dersom en forfatter ønsker å avvike fra denne disposisjonen, bør dette begrunnes særskilt i et
vedlegg til redaktør.
Engelsk abstract: Vitenskapelige artikler skal ha et engelsk sammendrag (abstract) på ca 150
ord.
Overskriftsnivåer: Det skal ikke være mer enn tre overskriftsnivåer i teksten.
Fotnoter: Kan brukes for å utdype eller gi tilleggsinformasjon, men det foretrekkes at bruken
av fotnoter er begrenset og atmest mulig settes i løpende tekst. Litteraturreferanser skal ikke
stå i fotnoter, men i teksten i APA-stil.
Referanser i norsk APA-stil: Vitenskapelige artikler skal ha litteraturliste og referanser i norsk
APA-stil. Grundig informasjon om dette finnes på
http://www.kildekompasset.no/referansestiler/apa-6th.aspx. Nederst i dette dokumentet gis
noen eksempler på APA-stil.
Aktueltartikler gir rom for en friere eller mer essayistisk form der man kan gi poengterte
bidrag med relevans for TPTs lesere. Aktueltsjangeren egner seg til å dele faglige temaer man
har fordypet seg i eller til å reflektere over erfaringer fra kirkelig praksis, for eksempel fra
arbeid med gudstjenester, kasualia, konfirmanter, sjelesorg osv. Her kan man også tematisere
aktuelle kirkelige utfordringer, samt teologiske og etiske kontroverser. Forfatteren står fritt til
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å utforme aktueltartiklene etter eget skjønn, men vanlige krav til presisjon og kildebruk
vektlegges i vurderingen av artikkelens kvalitet. Maksimal lengde er 4000 ord, inklusive
referanser og tabeller. Også her skal APA-stil benyttes hvis det er referanser til litteratur.
Bokomtaler
Alle er velkommen til å sende inn bokomtaler. De kan være relativt korte (200 ord) eller
lengre (inntil 1500 ord). Bokomtalen skal kort referere bokas innhold, men gjerne også
plassere boka inn i en faglig og aktuell kontekst der forfatteren gjerne kan reflektere over
bokas styrker og svakheter, så vel som relevans og aktualitet.
Krav til manuskriptene:
-

Word: Dokumentet skal være i redigerbar, elektronisk form (word-format, ikke pdf),
og ha navn på førsteforfatter i filnavnet.

-

Figurer, tabeller, bilder: Dette skal settes bakerst i artikkelen og det skal angis i
teksten hvor det skal settes inn (F. eks: Sett inn Tabell 1 ca her). Figurer, tabeller og
bilder skal ha nummerering og forklarende tekster slik at de er lett forståelige.

-

Forfatternavn: Øverst i dokumentet skal det stå navn på forfatterne i riktig rekkefølge
og deres yrkesmessige tilknytninger.

-

Publisert før: Det skal oppgis om manuskriptet har vært publisert tidligere, eller om
det bygger på en master- eller annen oppgave av.

-

Stil og omfang: Manuskriptets utforming skal være i overensstemmelse med
retningslinjene til TPT (APA-stil, maks 7000 ord for vitenskapelig og 3500 for aktuelt,
maks tre overskriftnivåer).

-

Abstract: Vitenskapelige bidrag skal ledsages av et sammendrag / abstract på engelsk
(maks 150 ord). Dette kan stå i starten av dokumentet før selve artikkelteksten.

-

Nøkkelord: Etter sammendraget (abstract) skal det skrives en linje med 4-5 nøkkelord
(keywords) fra artikkelen.

-

Bilde av forfatter: Legg ved et bilde av forfatter(ne) i høyoppløselig format. Ikke lim
bildet inn i tekstdokumentet, men legg det som eget vedlegg i eposten.

Innsending av artikkel
-

Artikler skal sendes til tpt@mf.no. Bare ferdigstilte manuskripter blir vurdert.

-

E-posten skal inneholde navn på artikkelen og forfatter(e)

Den redaksjonelle prosessen
Etter at manuskriptet er mottatt, blir det foretatt en innledende redaksjonell vurdering av
det. Dersom manuskriptet ikke oppfyller kravene i retningslinjene for et TPT-manuskript,
men vurderes som interessant, kan redaktøren be forfatteren om revisjon. Manuskripter som
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går til fagfellevurdering («peer review»), vurderes av en eller flere uavhengige konsulenter.
Både forfattere og fagfeller er anonyme for hverandre i fagfelleprosessen, med mindre noe
annet er avtalt. Forfatteren vil få tilbake en begrunnet vurdering innen tre til fire måneder.
Artikler kan refuseres i alle faser av den redaksjonelle prosessen.
Sjekkliste før innsending
-

Er problemstillingen klar og forståelig?

-

Er studiens design egnet til å besvare problemstillingen?

-

Er fag- eller forskningsfeltet godt belyst gjennom litteraturgjennomgang eller på annen
systematisk måte?

-

Er metoden beskrevet godt nok til at leseren kan ta stilling til kvaliteten i
forskningsprosessen?

-

Er det dekning i materialet for påstander som framsettes? Eller er det grunn til å mene
at resultatene er overfortolket?

-

Er data i figurer eller tabeller informative og lette å forstå?

-

Er det tatt forbehold om begrensninger eller andre svakheter ved studien, og pekt på
hva dette kan ha å si for fortolkningen av funnene?

-

Er referansene aktuelle og relevante, eller mangelfulle eller utdaterte?

-

Er argumentasjonen saklig? Setter andre i et ufordelaktig lys.

-

Er teksten et selvstendig arbeid, eller tenderer den til å ligge nær opp til eller kopiere
andre publikasjoner?

Eksempler på APA-stil hentet fra Kildekompasset.no:
Artikkel med én forfatter
o I teksten: Forfatter, år, sidetall (Fredwall, 2004, s. 235)
o I litteraturlista: Forfatter. (år). Artikkeltittel. Tidsskrifttittel i
kursiv, årgang(heftenr), sidespenn. doi:
o Fredwall, T. E. (2004). Mellom nærhet og distanse: Om Unn i Tarjei Vesaas'
roman Is-slottet. Edda, 91(3), 218-237.
Artikkel med to forfattere:
o I teksten: Begge forfatternes etternavn og år nevnes hver gang, sidetall. (Sointu &
Woodhead, 2008, s. 261)
o I litteraturlista: Forfatterne. (år). Artikkeltittel. Tidsskrifttittel i
kursiv, årgang(heftenr.), sidespenn. doi:
o Sointu, E. & Woodhead, L. (2008). Spirituality, gender, and expressive
selfhood. Journal for the Scientific Study of Religion, 47(2), 259-276.
https://doi.org/10.1111/j.1468-5906.2008.00406.x
Artikkel med tre til fem forfattere
o I teksten: Første gang nevnes alle forfatterne. Neste gang bare første forfatter og et.
al.
o Første gang: (Hansen, Ekholm & Kjøller, 2008, s. 207). Andre gang: (Hansen et
al., 2008, s. 208)
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o I litteraturlista: Forfatterne. (år). Artikkeltittel. Tidsskrifttittel i
kursiv, årgang(heftenr.), sidespenn. doi.
o Hansen, A. R., Ekholm, O. & Kjøller, M. (2008). Health behaviour among nonwestern immigrants with Danish citizenship.Scandinavian Journal of Public
Health, 36(2), 205-210. https://doi.org/10.1177/1403494807085065
Bok med en forfatter
o I teksten: Forfatter, årstall, sidetall (Repstad, 2014, s. 53)
o I litteraturlista: Forfatter. (år). Tittel i kursiv (utgave). Utgivelsessted: Forlag.
o Repstad, P. (2014). Sosiologiske perspektiver for helse- og sosialarbeidere (3.
utg.). Oslo: Universitetsforlaget.
Bok med redaktør
o I teksten: Redaktør, år, sidetall (Tønnessen, 2010, s. 52)
o I litteraturlista; Redaktør. (Red.). (år). Tittel i kursiv. Utgivelsessted: Forlag.
o Tønnessen, E. S. (Red.). (2010). Sammensatte tekster: Barns tekstpraksis. Oslo:
Universitetsforlaget.
Bok med to forfattere
o I teksten: Begge forfatterne nevnes hver gang. (Nielsen & Thon, 2008, s. 44)
o I litteraturlista: Forfattere. (år). Tittel i kursiv. Utgivelsessted: Forlag.
o Nielsen, M.-B. O. & Thon, J. (2008). Wergelandenes Kristiansand: Byguide.
Kristiansand: Wergelandselskapet.
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