Prismet religionspedagogisk tidsskrift

Invitasjon til å bidra i temanummer digital religion
Hva betyr endring og utvikling knyttet til digitale medier/ressurser for det
religionspedagogiske feltet? Prismet religionspedagogisk tidsskrift ønsker velkommen
artikler om digital religion med tanke på utgivelse i nummer 1/2020.
Sosiale medier er en arena for kommunikasjon og debatt (også) om religion, apper kan
sende bibelvers og varsle bønnetider, og det skjer en overgang fra lineære medier og
lokale religiøse fellesskap til ny medievirkelighet som er mindre styrt og lokalt tilknyttet.
Hva betyr dette for barns og unges religiøse praksis, erfaring og forståelse? Hva er nytt
eller mindre nytt? Hvilken plass har religion i den nye medievirkeligheten? Hvilken
betydning kan endringene ha for danning og læring? Hvordan er religionspedagogisk
praksis i skole, trossamfunn og barnehage preget av digitalisering og nye medier? Hvilke
digitale ressurser benyttes, og hva betyr det for f.eks læring, samspill og elevaktivitet,
tilgjengelige kunnskapskilder og stoffutvalg? Hvilke problemstillinger melder seg, og
hvilke potensialer finnes?
Disse og liknende spørsmålsstillinger ønsker vi mer kunnskap om. Prismet er interessert
både i forskning på endringer i barn og unges religiøse praksis og erfaringer med
(kommunikasjon om) religion, og i artikler som behandler religionspedagogisk praksis i
barnehage, skole og trossamfunn.

Tidsplan:
1. april 2019: frist for å levere artikkelskisse/abstract (1-2 sider). Tilbakemelding fra
redaktørene i løpet av et par uker.
10. sept 2019: Frist for å levere fullstendig artikkel. Rom for innspill fra redaktørene
1. oktober: Artikler sendes til fagfellevurdering
20. november: Tid for oppretting etter fagfellevurdering
2. januar 2020: Frist for å levere opprettet versjon, rom for siste runde dialog med
redaktører.
1. februar: artikler går til korrektur og ombrekking. Utgivelse tidlig mars 2020.
Prismet religionspedagogisk tidsskrift er et nivå 1-tidsskrift som utgis både digitalt og på
papir. Se https://journals.uio.no/index.php/prismet for tidligere utgaver og
forfatterveiledning. E-post til innsending av abstracts: ada@iko.no.
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