
Forfatterveiledning - FORM

Omfang
To sider: ca. 1100 ord + bilder
En side:  550 ord + bilder
En side, uten bilder: 800 ord. 
Mening/Ytring: 460 ord.

Teksten bør inneholde: 
Overskrift
Ingress (maks 40 ord)
Mellomtitler. 
Skriv noen linjer om deg selv til slutt. 

Bilder
Bildene bør være i så god kvalitet som mulig. Husk 
å oppgi navnet på fotografen/e. Alle bilder av per-
soner må godkjennes 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. Alt innholdet i FORM 
legges ut på formbanken.no. Ved å levere stoff og 
bilder til tidsskriftet gir du automatisk tillatelse til 
publisering på nett og til bruk i vårt promotering-
sarbeid, om ikke annet blir avtalt. 

Bildetekst
Noen ganger er det nødvendig at bildene har en 
forklarende eller utdypende bildetekst. Informas-
jon som er hensiktsmessig å få med, men som 
ikke står i brødteksten kan med fordel stå i bilde-
teksten/e.

Type bidrag
Fagartikkel, undervisningsopplegg, utveksling av 
erfaringer, råd og tips, mening/debattinnlegg. Du 
kan også sende inn fotografi, gjerne med bilde-
tekst. Gå inn på formbanken.no for å se eksem-
pler på tidligere bidrag.

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

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

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

Det ferdige tidsskriftet
Du får selvfølgelig tilsendt eksemplarer av num-
meret med ditt bidrag. 

Har du spørsmål? Send oss en e-post. 
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Trykk og foto  

Reportasje ved Bibbi Omtveit

På Nydalen videregående skole tilbys trykk og foto som valgfritt programfag. Elevene som 
har valgt dette har ikke hatt kunst- og håndverksfag siden grunnskolen, og for mange er 

dette et etterlengtet praktisk innslag i en ellers teoritung skolehverdag.

FORM treffer faglærer Liv Siri Nøvik på Deichmanske bibliotek, 
avdeling Nydalen, som ligger vegg i vegg med skolen som stod 
ferdig bygget i 2011. Nydalen videregående skole var en sam-
lokalisering av Grefsen vgs. og Sandaker vgs. Skolen tilbyr verken 
utdanningsprogrammet kunst, design og arkitektur eller design 
og håndverk, men i 2012 fikk Nøvik, som er tidligere lærer på 
formgivingsfag, støtte fra øverste hold og trykk og foto ble 
opprettet som et programfag. Elevene har fem timer trykk og 
foto i uken og klassen består av elever fra Vg2 og Vg3. På det 
meste har det vært 28 elever i klassen.

 En stor vegg i biblioteket er dekket med fotografier og linosnitt. 
Det er tydelig å se at elevene har arbeidet med perspektiv og 
linjer. Byutvikling og Bjørvika har vært tema. Nøvik synes det er 
viktig å diskutere og arbeide med temaer som er aktuelle for de 
som vokser opp i dag. I tillegg til byutvikling arbeides det med 
temaer som psykisk helse, masseproduksjon og reklame. 

Til hver oppgave gjennomføres det en skriftlig kameratvurdering. 
Elevene får tildelt et arbeid og skal skrive fem positive ord/set-
ninger og tre vekstpunkter om det ferdige produktet, etterfulgt 
av diskusjon i plenum. Nøvik sier hun jobber for å få bort ordet 
bra, siden ordet i seg selv ikke sier noe om ferdigheter eller 
kunnskaper.  — Elevene skal tilegne seg et fagspråk som viser 
deres kunnskapsnivå. Jeg henger alltid over skulderen deres og 

på Nydalen videregående skole

Bildeserie. En oppgave elevene får er å ta en bildeserie hvor en 
appelsin inngår i hvert bilde. Dette bildet har tittelen Orange Eat. 
Bildet på forsiden er en del av samme serie og heter Orange motion. 
Foto: Michael Ricardo Kihle Halvorsen.  

ber dem begrunne valgene sine. Elevene skal kanskje opp til 
eksamen og må kunne argumentere for valgene de tar og reflek-
tere over egen praksis, sier Nøvik. 

At det ikke finnes grafikkverksted på skolen stopper ikke Liv Siri. 
Hun har en tralle med trykkvalse og nødvendig utstyr som hun 
tar med til klasserommet hvor undervisningen foregår. Nøvik 
opplever elevene som svært motiverte, åpne og engasjerte. 
— De er uredde og jeg tror det har å gjøre med at de ikke har 
valgt et praktisk-estetisk utdanningsprogram. Foto er også en 
type teknikk som elevene opplever gir en tryggere ramme enn 
for eksempel tegning som mange har vegring for, sier Nøvik. 

Klassen har en egen konto på flickr hvor alle elevarbeider leg-
ges ut. Gruppekontoen i år heter Foto og Grafikk 1 2017/2018. 
Elevarbeidene som vises her er utført i tidsrommet 2015-2017. 

Appropriasjon. Delia Bakke, Michael Ricardo Kihle Halvorsen og Peder 
Opland har appropriert maleriet Kortspillerne av Paul Cézanne. De har 
byttet kortene ut med mobiltelefoner. 

Plastic Fantastic. Mot slutten av skoleåret får elevene en oppgave 
hvor de skal manipulere og retursjere et portrett. Foto: Anine Hallen.

Byutvikling. Elevene tok først et fotografi i bydelen Bjørvika, for så å 
redigere og ta bort detaljer i Photoshop. Etterfølgende trykket de 
linosnitt. Det øverste arbeidet er laget av Hilde Haug og det nederste 
er laget av Knut Lauritzen. Etter å ha hatt valgfaget trykk og foto i et 
år uttalte en elev; «Jeg har fått mye større respekt for kunstnere. Før 
trodde jeg de bare gikk og surra». 

Liv Siri Nøvik jobber ved Nydalen vgs. I tillegg til trykk og foto underviser hun 
hørselshemmede. 
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