
 
I tidsskriftet Mat og helse i skolen er følgende dokumenter lagt til grunn for utarbeidelse av rutiner 
og praksis:  
https://npi.nsd.no/informasjon#fagfellevurdering 
https://npi.nsd.no/informasjon#definisjoner 
 

Invitasjon til innsending av vitenskapelig artikkel 

Manuskript 

Sjekkliste for klargjøring av manuskript 

Som del av innsendingsprosessen må forfatteren(e) forsikre seg om at manuskriptet oppfyller 
kravene under. Manuskript som ikke oppfyller kravene og følger retningslinjene, kan bli returnert til 
forfatteren. 

• Manuskriptet skal være på et skandinavisk språk eller engelsk. Teksten er språkvasket. 
• Manuskriptet skal ikke være tidligere publisert, og er heller ikke sendt til vurdering i annet 

tidsskrift.  
• Manuskriptfilen skal leveres i Microsoft Word  
• Manuskriptet skal følge kravene til stil og referanser, slik de er angitt i forfatterinstruksen. 
• Det skal leveres en separat forside sammen med manuskriptet. Forsiden skal inneholde alle 

komponentene som nevnt i forfatterinstruksen. 
• URL-adresser skal være oppgitt for alle siterte kilder som foreligger på nett 
• Manuskriptet må ikke inneholde informasjon som kan identifisere forfatteren. Se Vedlegg 

1_Blind fagfellevurdering.  
• Forfatteren(e) bekrefter ved innsending av materiell, at alle relevante forskningsetiske 

vurderinger av manuskriptet er gjort, og sier seg villig til å redegjøre for dette på forespørsel. 
• Forfatteren(e)s formål med innsendingen av manuskriptet til tidsskriftredaksjonen, er å 

publisere manuskriptet i tidsskriftet. Forfatteren(e) er kjent med tidsskriftets 
fagvurderingsprosess, Open Access retningslinjer, erklæring om opphavsrett og erklæring om 
personopplysninger. 

Forfatterinstruks 

Tidsskriftet tar kun imot anonymiserte og språkvaskede manuskriptfiler som ikke er til vurdering i 

andre publikasjonskanaler. Forfattere som ønsker å sende inn et manuskript, må sette seg inn i 

informasjonen Om tidsskriftet og sjekkliste for klargjøring av manuskript. Manuskripter sendes inn til 

fagredaktøren i tidsskriftet, via hjemmesiden til Landslaget for mat og helse i skolen (LMHS).  

Artikler 

https://npi.nsd.no/informasjon#fagfellevurdering
https://npi.nsd.no/informasjon#definisjoner


 

Omfang: inntil 6000 ord. Sammendrag, referanseliste og vedlegg kommer i tillegg. 

Språk: skandinaviske språk (norsk, svensk, dansk) eller engelsk.  

Format og stil: 

• Sidestørrelse A4; marger 2,5 cm; linjeavstand 1,5 
• Fontstørrelse og skrifttype: 12 punkt Times New Roman 
• Nummererte linjer 
• Overskrifter skal ikke nummereres. 
• Bruk av noter begrenses til et minimum. Velg fotnoter framfor sluttnoter. 
• Korte sitat i den løpende teksten markeres med anførselstegn. Sitat som går over mer enn to 

linjer markeres som blokksitat; det vil si med ekstra linjeskift både før og etter sitatet, med 
skrifttype Arial (10 pkt) og med innrykkete avsnitt. 

• Eneste form for utheving i den løpende teksten skal være kursiv, med unntak av klikkbare 
URL-adresser som blir automatisk understreket. 

• Arial (10 pkt) kan være et godt valg inne i tabeller, figurer og ledetekster.  
• Manuskriptfilen bør være så komplett som mulig. Dette innebærer at bilder, figurer, tabeller, 

noter og referanselisten helst skal være montert inn i manuskriptfilen slik forfatter ønsker at 
de skal framstå. Ved bruk av tilleggsverktøy for produksjon av litteraturhenvisninger, 
referanselister, eller av tabeller og figurer (som for eksempel EndNote eller Excel), skal de 
elementene som monteres inn gjøres så enkle og stabile som mulig. Tittel, sammendrag og 
nøkkelord (men ikke forfatteromtale) skal monteres inn i manuskriptfilen, selv om disse også 
leveres i egen forside (se under). 

• Litteraturhenvisninger og referanselister følger APA 7th, som er fullstendig beskrevet i nyeste 
utgave av www.kildekompasset.no. Litteraturhenvisninger settes i parentes i den løpende 
teksten. Noter skal ikke brukes til litteraturhenvisninger 

. 

Forside med tittel, sammendrag, nøkkelord og forfatteromtale 

Sammen med det anonymiserte manuskriptet sendes en ikke-anonymisert forside. Forsiden skal 

inneholde tittel på artikkelen, et sammendrag på maks 200 ord, tre-seks nøkkelord, og 

forfatteromtale med navn, stilling (med fagfelt), institusjon og land. Omtalen avsluttes med 

fullstendig kontaktinfo, dvs. postadresse til institusjonen forfatteren arbeider ved og forfatterens 

epost-adresse. Det skal også legges ved forfatterbilde(r).  

Tittel, sammendrag og nøkkelord skal foreligge i engelsk og skandinavisk versjon.  

Sammendraget bør være strukturert slik at det besvarer spørsmålene under overskriftene nedenfor. 

NB: Disse overskriftene skal ikke brukes i sammendraget, som skal være en sammenhengende tekst: 

http://www.kildekompasset.no/


 
• Innledning Hva har du undersøkt eller utviklet - og hvorfor? (emne, bakgrunn, 

problemstilling)  
• Materiale og metode Hva slags materiale/data brukte du i arbeidet, og hvilke metoder 

brukte du?  
• Resultat Hva ble hovedresultatet av arbeidet ditt?  
• Diskusjon og konklusjon Hva betyr resultatet av arbeidet ditt, og hvordan forholder disse 

resultatene seg til annen relevant forskning?  

Hvis relevant, kan forsiden også inneholde informasjon om mulige interessekonflikter, eventuelle 

godkjennelser fra forskningsetiske komiteer, og en kort takk til personer som har vært til hjelp med 

artikkelen.  

Forsiden lastes opp som tilleggsfil ved innsending av manuskript. 

Særskilte retningslinjer for empiriske artikler 

Empiriske artikler skal inneholde følgende elementer (seksjonstitler kan tilpasses av forfatter): 

Innledning: 

1. bakgrunn og rasjonale for studien 
2. forskningsspørsmålet 
3. en litteraturgjennomgang som rammer inn forskningsspørsmålet. Den bør også omfatte 

internasjonale studier 

Ofte vil det være hensiktsmessig å ha en egen teoriseksjon etter innledningen og før 

metodeseksjonen. Artikler som har det, kan ha litteraturgjennomgangen her istedenfor som del av 

innledningen. 

Metodeseksjon: 

1. forskningsdesign 
2. beskrivelse av forskningsinstrumenter, datainnsamling og analyse 
3. beskrivelse av utvalget 
4. tiltak for a sikre reliabilitet og validitet/overførbarhet (transferability) 

Resultatseksjon: 

1. inneholder en logisk og sammenhengende fremstilling av funnene delt inn i passende 
underseksjoner 

2. kan inneholde figurer og tabeller 



 
3. en diskusjon av funnene hører normalt ikke hjemme i denne seksjonen, men i enkelte tilfeller 

kan det være hensiktsmessig å velge en kombinert resultat-/diskusjonsdel 

Diskusjonsseksjon: 

1. et innledende sammendrag av funnene  
2. en tolkning av disse 
3. drøfting i lys av teori og relevante studier 
4. spørsmål omkring validitet/overførbarhet og begrensinger 

Konklusjon: 

1. kort oppsummering med eventuelle implikasjoner av studien 
2. forslag til videre forskning 

Referanseliste i APA 7th 

Eventuelle vedlegg med forskningsinstrumenter som er brukt 

Særskilte retningslinjer for teoretiske artikler 

Teoretiske artikler bør inneholde følgende seksjoner. Innholdet i og tittel på de ulike seksjonene kan 

variere. 

Innledning: 

1. bakgrunn og rasjonale 
2. forskningsspørsmålet 
3. en litteraturgjennomgang som rammer inn forskningsspørsmålet. Den bør også omfatte 

internasjonale studier. 

 Resultat-/Diskusjonsseksjon: 

1. skal være delt i seksjoner, og hvis relevant, underseksjoner 

Konklusjon: 

1. kort oppsummering med eventuelle implikasjoner av studien 
2. forslag til videre forskning 

Referanseliste i APA 7th 



 

Eventuelle vedlegg 

 

Erklæring om copyright 

Innhold publisert i tidsskriftet Mat og helse i skolen kan kopieres, distribueres og spres i hvilket som 

helst medium eller format, så lenge vilkårene under er fulgt: 

• Kreditering: Du må oppgi korrekt kreditering  

• Ikke-kommersiell bruk: Du kan ikke benytte materialet til kommersielle formål. 

• Ingen bearbeidelser: Du kan ikke distribuere bearbeidete versjoner av materialet. 

 

Forfattere som publiserer i Mat og helse i skolen aksepterer følgende vilkår: 

• Forfatter(ne) beholder opphavsretten til artikkelen og gir Mat og helse i skolen rett til første 

publisering. 

• Forfatter(ne) står fritt til å publisere og distribuere arbeidet/artikkelen etter publikasjon i 

Mat og helse i skolen, så lenge det henvises til tidsskriftet som første publiseringssted.  

• Innsendte bidrag som er antatt for publikasjon eller som er til vurdering i Mat og helse i 

skolen kan ikke samtidig være under vurdering for publikasjon i andre tidsskrifter, antologier, 

monografier eller lignende.  

• Ved å sende inn bidrag aksepterer forfatteren at bidraget publiseres digitalt i Mat og helse i 

skolen.  

 

Erklæring om personopplysninger 

Navn og e-postadresser som skrives inn til dette tidsskriftet og nettstedet vil kun bli brukt for de 

formålene som er oppgitt for tidsskriftet, og vil ikke bli gjort tilgjengelig verken for andre formål eller 

for uvedkommende. 

 

 

Mottak  

Bidrag sendes til fagredaktøren sin epost 

 

Redaksjonell vurdering 

Mat og helse i skolen har en redaksjon ledet av to styremedlemmer fra styret til Landslaget for mat 

og helse i skolen, til daglig vitenskapelig ansatte i UH-sektoren.  Ved vurdering av vitenskapelige 

bidrag er redaksjonen i tillegg tilknyttet en vitenskapelig fagredaktør.  Redaksjonen og den 

vitenskapelige fagredaktøren utgjør til sammen fagredaksjonen for vitenskapelige bidrag.  



 
Fagredaksjonen, under ledelse av den vitenskapelige fagredaktøren, gjør en skjønnsmessig vurdering 

av hvorvidt innsendte vitenskapelige manuskripter vurderes som klar for en 

fagfellevurderingsprosess. Vitenskapelig fagredaktør må ha bred fagkompetanse innen fagfeltet mat 

og helse. Hvert manuskript vurderes av minst to eksterne fagfeller. Fagfelleprosessen er anonym 

begge veier (alle dokumenter som utveksles mellom partene kopieres over i dokumenter som ikke 

kan spores til original forfatter, samt anonymiseres).  

 

Fagfellevurdering  

Tidsskriftet har knyttet til seg fagfeller fra Norge og Norden, med ulik spesialkompetanse, i den 

hensikt å kunne gjennomføre en anonym prosess.  

Fagfelle skal: 1) ha tilstrekkelig vitenskapelig kompetanse til å gjennomføre vurderingen; 2) være 

ekspert på tema, og 3) være uten bindinger til utgiveren eller forfatteren.  

Fagfellevurderinger honoreres ikke. 

Fagfellevurderingens mål er å vurdere artikkelens vitenskapelige originalitet og kvalitet, og skal 
samtidig være et konstruktivt bidrag til forfatterne for eventuell revisjon og forbedring av bidraget. 
Kravene til fagfelle er tydelig, slik at det blir enklere å gi konstruktive vurderinger. Vi har utarbeidet et 
eget vurderingsskjema for vitenskapelige bidrag, der fagfellen skriver sin vurdering av ulike aspekt av 
artikkelen på en måte som gir grunnlag for å kunne gjennomføre en revisjon 
(Vedlegg2_Vurdering_fagfelle).   
 
Fagfelle gis normalt fire uker på å gjennomføre prosessen, men dette vil kunne variere noe i forhold 
til tidsskjema for neste nummer.  

 
Fagfellerapporten sendes deretter tilbake til forfatter sammen med en kommentar fra redaksjonen. 

Det åpnes for følgende utfall: 1) Aksept; 2) Refusjon; 3) Revisjon  

Dersom det inviteres til revisjon, gis forfatter en frist på ca fire uker til å levere et revidert bidrag, 

men dette vil kunne variere noe i forhold til tidsskjema for neste nummer. Sammen med en revisjon 

skal det også leveres et tilsvar til fagfelle, som redegjør for endringene.  

Revidert versjon og tilsvar går deretter tilbake til fagfelle for ny og endelig vurdering.  

Dersom bidraget godkjennes av fagfelle kan den publiseres som en fagfellevurdert artikkel. Endelig 
beslutning om hvilke artikler som publiseres tas av fagredaksjonen, under ledelse av fagredaktør. Når 
den er godkjent for publisering gjennomgår den vanlig artikkelbehandling i tidsskriftet - korrektur og 
layout. 
 

Publisering 

Tidsskriftet Mat og helse i skolen har to utgivelser i året (mars og oktober). I tidsskriftet publiseres 

fagartikler og det gis en omtale av ny faglitteratur, disputaser og avhandlinger, som alle har et 

fagdidaktisk blikk på mat- og helsefaget. Artikler som har gjennomgått en fagfellevurdering og blitt 

godkjent hos fagfelle publiseres i førstkommende publikasjon og merkes med en F i 



 
innholdsoversikten. Mat og helse i skolen har som mål å trykke en vitenskapelig artikkel i forbindelse 

med utgivelsen av det fysiske tidsskriftet. Ved stor pågang kan det gis aksept for inntil 2 

vitenskapelige artikler pr. utgave. Alle artikler publiseres også åpent (Open Access) på hjemmesiden 

til Landslaget for mat og helse i skolen. 
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