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Norsk Geologisk Forenings Geologiske guider 
- veiledning til forfattere 

NGFs geologiske guider er en digital publikasjonsserie som skal fremme geologiske 
opplevelser i naturen rundt oss til glede og nytte for det profesjonelle geofaglige miljø, 
skoleverket og folk flest. Dette kan formuleres i tre hovedmål: 

• Etablere et godt system der vitenskapelig orienterte guider er samlet og kan brukes av 
fremtidige generasjoner forskere. 

• Få bedre undervisningsmateriell på universiteter og skoler der opplevelse av geologi i 
felt er sentralt 

• Bidra til at geologi og geologer blir mer synlig i samfunnet gjennom å stimulere til 
formidling av geologien rundt oss til flere målgrupper 

Som en konsekvens av at det siktes på å nå flere målgrupper er serien etablert på tre nivå: 

Nivå 3: For det profesjonelle geofaglige miljø 

Nivå 2: For geofaglige studenter på universitetsnivå 

Nivå 1: For grunnskole/allmennhet  

 

Krav som gjelder for alle nivå 

Guidene skal inneholde: 

• et kapittel som forklarer problemstilling/tema som formidles. 
• kart som viser plassering av lokaliteter og ruter 
• Guidene skal kunne benyttes uavhengig av deltakelse fra kjentfolk 
• Det kan legges opp anbefalte ruter, men det må også være mulig å besøke lokaliteter 

uavhengig av rutene 
• lokalisering av lokaliteter angis i UTM koordinater, ledsaget av beskrivelse og/eller 

bilde av lokalitetene som gjør at de er lett å finne.  
• Informasjon om tilgjengelighet, adkomst/parkering, spesielle forhold, risiko, egnethet 

til spesielle grupper skal angis 
• fredning/vern og restriksjoner: råd om hvordan oppføre seg, prøvetaking etc. 

 

Krav til nivå 3 

Guidene skal være skrevet på engelsk. De skal være på et faglig høyt nivå og inneholde et 
oppdatert sammenfatningskapittel. Lokalitetenes betydning skal forklares. De skal inneholde 
referanser til vitenskapelige artikler. Nivå 3-guider skal kvalitetssjekkes gjennom et referee-
system der minst en fagperson sjekker den vitenskapelige kvaliteten og en annen person 
kvalitetssikrer at generelle krav til guidene er tilfredsstillende.  
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Aktuelle tema/guidetyper: Guider knyttet til arrangerte ekskursjoner, geografisk avgrensete 
guider, guider som belyser spesielle geologiske tema. 

 

Krav til nivå 2 

Guidene kan være på norsk og/eller engelsk. De skal stimulere til læring og problemløsning. 
De skal ha en kontekstuell innledning. Referanser kan sammenfattes i "anbefalt litteratur". 
Guidene kan ledsages av: appendix med lærerveiledning, appendix med oppgaver. De skal 
kvalitetssikres av minst en fagperson med kunnskap om feltet/fagområdet.  

Aktuelle tema/guidetyper: Guider knyttet til feltkurs og andre ekskursjonslokaliteter knyttet til 
undervisning, viktige og klassiske lokaliteter. 

 

Krav til nivå 1 

Guidene kan være på norsk eller flerspråklig. De skal være tilgjengelig for folk flest fra 
ungdomsskolenivå. Følgelig er de lett forståelig og faguttrykk skal forklares enten i teksten 
eller ordlister. Det skal legges vekt på god språklig framstilling. Det kan benyttes faktabokser 
til forklaringer og utfyllende/supplerende informasjon. Det legges vekt på å få fram 
geologiske fortellinger og sammenhenger mellom de lokaliteter som beskrives. Kildelitteratur, 
supplerende litteratur og lenker til nettsteder skal samles under "videre lesning". Guidene skal 
kvalitetssikres av minst en person med pedagogisk kompetanse. Guider rettet mot skoler skal 
utføres med et sideblikk til Læreplanen. Guidene kan publiseres med lærerveiledning som 
appendix.  

Aktuelle tema/guidetyper: Guider rundt skoler, turløyper, naturstier, verneområder, 
turistattraksjoner, geologiske monumenter, bygningsstein i byer.  

 

Publisering 

Guidene skal publiseres digitalt med mulighet for nedlasting av trykkekvalitet pdf-filer. Det 
skal foreligge mulighet til å bestille papirtrykk ("print on demand"). Manuskripter skal leveres 
som uformatert tekst, fortrinnsvis doc, docx eller rtf. Referanser eller anbefalt litteratur 
kommer etter hovedteksten. Ramme-, bilde- og figurtekster skal settes inn etter referanser. 
Bilder og figurer skal leveres i ukomprimert tif-format, oppløsning minimum 300 dpi for 
bilder, minimum 600 dpi for tegninger og grafiske fremstillinger.  

Guidene skal ha et serienummer som består av 1) årstall 2) løpenummer. 

Guidene skal ledsages av emneord: 

• Geografisk lokalisering - fylke(r) 
• Tematisk inndeling: fossiler, berggrunnsgeologi, kvartærgeologi, ressurser, mineraler 
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• Forfatter(e) 
• Nivå 1-3 

 

Publisering og samling av eksisterende guider 

Det er en målsetning å få samlet eksisterende guider på samme nettsted. Disse skal med 
mindre forfattere ønsker å tilrettelegge dem til seriens krav gjøres tilgjengelig som de er i pdf-
format, dog med ny forside og serienummer. 

 

Disposisjon nivå 3 

i) preface 

ii) acknowledgements 

1) Introduction or review-chapter 

2) Route information 

3) Excursion localities 

4) references 

 

Disposisjon nivå 2 

i) forord 

ii) takk til.. 

1) Innledningskapittel 

2) Informasjon om ruter og stopp 

3) Beskrivelse av lokaliteter 

4) Oppgaver som skal løses? 

5) Anbefalt lesning 

Appendix 1: lærerveiledning 

 

Disposisjon nivå 1 

i) forord 
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ii) takk til.. 

1) Innledningskapittel (eventuelt med henvisning til læreplaner og pensumrelevant kunnskap) 

2) Informasjon om ruter og stopp 

3) Beskrivelse av lokaliteter 

4) Anbefalt lesning 

Appendix 1: lærerveiledning 

 
 
Innlevering/formattering 
 
Vi ønsker at forfatterne leverer sitt/sine bidrag med følgende: 
 

- Brødtekst: løpende tekst, uformatert, avmerket hvor de enkelte figurer/bilder skal 
settes inn. 

- Bilder:  
o Bilder som skal gå over 2 spalter: 17,8 cm 
o Bilder som skal gå over 1 spalte: 8,7 cm 

- Oppgi referanser/kildelitteratur  
o Eksempel: 

 Hansen, H. E. and Larsen, U. K. 2003: Tittel. Kilde. 
- Eventuell ordliste 
- Figurtekster 
- Eventuelle rammetekster 

 
 


