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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sjekkliste ved bedømmelse av manuskript som ønskes trykt i KART OG PLAN
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Redaksjonen har mottatt vedlagte manuskript til trykking i tidsskriftet. Forfatteren ønsker manuskriptet
bedømt. Vi ber deg om å ta stilling til spørsmålene i sjekklisten. Dersom det er behov for mer plass for
kommentarer og gode råd, utvid gjerne dokumentet eller lag eget dokument som vedlegges. Redaksjonen
sender alle kommentarene anonymt til forfatter. Returner sjekklisten og eventuelle tilleggskommentarer til
redaktøren, gjerne i vanlig brev eller elektronisk som vedlegg til e-post.
Manuskriptets tittel:
1 Er manuskriptet originalt ?
Ja
Nei
2 Er tolkinger og konklusjoner fornuftige og dokumentert ?
Ja
Nei
3 Er manuskriptet passe langt ?
Ja
Nei
4 Er manuskriptet godt disponert; materialet klart presentert ? Ja
Nei
5 Er det engelske "abstract" tilstrekkelig informativt ?
Ja
Nei
6 Er alle illustrasjoner, formler og tabeller nødvendige ?
Ja
Nei
7 Er det behov for flere illustrasjoner, formler og tabeller ?
Ja
Nei
8 Er kildehenvisninger tilstrekkelig oppgitt og fornuftige ?
Ja
Nei
9 Er referert litteratur fullstendig oppgitt i litteraturlisten ?
Ja
Nei
10 Er tittelen dekkende, kort og konsis nok ?
Ja
Nei
11 Har manuskriptet forøvrig tilstrekkelig vitenskapelig
kvalitet til å bli trykt som vitenskapelig artikkel ?
Ja
Nei
12 Dersom svaret på spørsmål 11 er nei, kan manuskriptet
trykkes som en populærvitenskapelig artikkel ?
Ja
Nei
13 Hvis relevant, antyd hvilke endringer / suppleringer som må gjøres.
14 Ved behov for ny vurdering etter omarbeiding.
Ønsker du som fagfelle revidert manus til gjennomsyn? Ja
Nei
Til forfatter: Ved eventuell revisjon kreves en rapport.
Ved omarbeiding skal det vedlegges en redegjørelse av hva som er utført og en begrunnelse der du måtte
være uenig med fagfellene og avvike fra fagfellenes råd eller krav.
Til fagfelle:
Eventuell veiledning/krav til forfatter kan skrives i fortsettelsen av dette dokumentet eller i eget dokument.
Med hilsen
Inge Revhaug

