
Forfatterveiledning

Type bidrag
Bidrag kan variere i formen. Det kan være en fagartikkel, deling av
undervisningsopplegg, erfaringer, refleksjoner og tanker eller en
mening/debattinnlegg. Bidrag kan også være deling av fotografi/
illustrasjon - gjerne med bildetekst. Gå inn på vår hjemmeside
kunstogdesign.no for å se eksempler på tidligere bidrag.

Omfang
En artikkel i FORM er normalt på to sider, noe som tilsvarer
1800 ord. Når det skal være plass til bilder, vil en tekst på
ca. 1300 ord svare til to sider. En side tekst med bilder tilsvarer 
ca. 650 ord, mens en side uten bilder er rundt 800 ord.
En mening er vanligvis på en halv side og tilsvarer 460 ord.

Formatering
Skriv i ren brødtekst med minst mulig formatering, men legg gjerne inn mellomtitler dersom teksten
er lang. Om du selv ønsker å skrive ingress (tre-fire linjer) gjør du det. Hvis noe av teksten skal legges i
ramme, kan du skrive «Ramme:» før den aktuelle teksten.

Bilder
Lever helst gode bilder til teksten (tenk på lys, vinkler og høy oppløsning ). Alle bilder av personer må god-
kjennes av den som blir fotografert. Dersom det er barn under 15 år, må også foreldre godkjenne bruken
av bildene. Det må være tillatt å publisere bildene på nett. Husk å oppgi navnet på fotografen. 

Bildetekst
Noen ganger er det nødvendig at bildene har en forklarende eller utdypende bildetekst. Brødteksten bør
ikke gjentas i bildeteksten. Informasjon som er hensiktsmessig å få med, men som ikke står i brødteksten
kan med fordel stå i bildeteksten/e.

Bruk av bilder på nett og i promotering
Mye av stoffet som leveres til tidsskriftet FORM blir også lagt ut på www.kunstogdesign.no. Ved å levere 
stoff og bilder til tidsskriftet gir du automatisk tillatelse til publisering på nett og til bruk i vårt promo-
teringsarbeid. 

Referanser
Oppgi referanser (både i teksten og i litteraturliste), men prøv å unngå mange referanser.

Levering
Tekst leveres i word-format og bilder som jpg eller raw-filer. Tekst og bilder må leveres som separate filer.

Korrektur
Redaksjonen leser korrektur, gjennomfører en faglig og didaktisk kvalitetssikring og foretar endringer av
teksten slik at den blir så leservennlig som mulig. Ved større endringer skjer dette i samarbeid med forfat-
ter. Du får tilsendt oppslaget for gjennomlesing før FORM sendes til trykking.

Det ferdige tidsskriftet
Du får selvfølgelig tilsendt eksemplarer av nummeret med ditt bidrag. 


