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Geografiska Notiser publicerar artiklar om geografiska 
frågor för hela ämnet – geografi, kulturgeografi, natur-
geografi och samhällsplanering. Såväl teoretiska som 
empiriska bidrag är välkomna. Tidskriften rapporterar 
forskning, utbildning och samverkan och har sin främ-
sta målgrupp bland geo grafi lärare på alla nivåer i ut-
bildningssystemet. Olika typer av artiklar och notiser 
uppmuntras; forskning, didaktiska, pedagogiska och 
andra gogiska, debatt, rese- och exkursionsbe rätt elser, 
reportage och biografier med mera samt recensioner 
och översikter av olika slag. Geografiska Notiser är 
inte regionalt specialiserad utan bidrag om alla delar av 
världen är viktiga.

Till författare
Inlämning: Skicka ditt bidrag som en word-fil till 
 David Örbring, mejl: david.orbring@gmail.com Skicka 
figurerna separat till samma adress. Vänta på mot tag ar-
kon firma tion, annars ta kontakt igen. Glöm inte att in-
kludera kontaktuppgifter när artikeln lämnas in (namn, 
adress, e-post, telefon, skola, institution, ev titel och 
annan relevant information).

Text: Ett vanligt omfång för en artikel i Geografiska 
Notiser är mellan fyra och tio sidor (exklusive figurer) 
vilket i text motsvarar ca 2 000 till 5 000 ord. Vi publi-
cerar även gärna kortare notiser om geografihändelser 
av olika slag. För artiklar längre än 5 000 ord, kontakta 
huvudredaktören.
 Förkortningar i texten anges i huvudsak utan punkter 
och andra tecken. Därför osv och inte o.s.v., t ex och 
inte t.ex., ca och inte c:a. Undvik gärna för kort ningar 
och skriv hellre ut dem, till exempel med mera.

Noter: Minimera antalet noter i texten. Placera nottext-
en sist i dokumentet (trots att de trycks som fotnoter). 

Figurer: Vi trycker i svart-vit. Tänk på detta vid utform-
ningen av figurer, kartor och eventuella fotografier. Vad 
gäller filformatet på figurerna så använd i första hand 
det ori gi nalformat filen fick när den skapades, oavsett 
om fi gur erna scannades eller är digitala fotografier. 
Upplösningen måste vara hög för kartor och andra de-
taljerade figurer. Använd originalformat och bara i un-
dantagsfall figurer i .pdf. Bildupplösningen för fotogra-
fier är minimum 300 dpi och för streckbilder (bitmap) 
är önskemålet 600 dpi och ännu högre vid detaljrika 
streck bilder ca 1200 dpi.

Figurtexter: Figurtexterna skrivs in i artikeln på den 
plats där figuren önskas placerad. Numrera figurtex-
terna med »Figur 1, 2, 3» osv. Hänvisa i brödtexten till 
figurerna. Ange också källa/upphovsman till figurerna. 

Referenser: Referenser anges enligt APA-systemet, dvs 
med parenteser i texten. I texten hänvisas källan så här: 
”Svensson (2005) undersökte …” alternativt”… (Svens-
son, 2005)”. Sidreferens anges alltid vid citat, t ex så 
här: ”(Svensson, 2005, s. 2)”. Vid två författare anges 
”Svensson och Nilsson (2006)” alternativt ”(Svensson & 
Nilsson, 2006)” och vid tre eller fler författare används 
alltid förkortningen ”et al.” efter första författarens ef-
ternam.

Referenslistan: Även i referenslistan anges källorna en-
ligt APA-systemet. Karolinska Institutet har skapat en 
lättnavigerad manual för hur olika källor ska anges, se  
https://tools.kib.ki.se/referensguide/apa/. Typiska exem-
pel visas nedan:

Jarvis, H., Pratt, A.C. & Wu, P. C-C. (2001). The secret 
life of cities: the social reproduction of everyday life. 
Pearson Education.

Hägerstrand, T. (1985). Den geografiska traditionens 
kärnområde. Geografiska Notiser 43(3), 3–7. 

Castree, N. (2011). Nature and society. I J. Agnew & D. 
Livingstone (Red.). The SAGE handbook of geograp-
hical knowledge (s. 287–299). SAGE Publications 
Ltd. https://doi.org/10.4135/9781446201091.n22

Internetreferenser anges med namnet på närmast ansva-
rig (författare eller utgivare), årtal, titel på den specifi-
ka sidan, domänadress och dag för nedladdning enligt 
nedanstående exempel. Det kan vara nödvändigt att ge 
en mer detaljerad internet adress för att läsaren ska hitta 
materialet. Undvik dock riktigt långa adresser. I källhän-
visningen i brödtexten skrivs endast närmast ansvarig 
och årtal.

Geografilärarnas Riksförening (2007) Bonusmaterial, 
www.geografilararnas.se (hämtat 12 juli).

Om gästredaktörer och temanummer: Kontakta huvud-
redaktören för att diskutera möjligheten att vara gästre-
daktör för ett temanummer av Geografiska Notiser. Ett 
temanummer kan komma att inkludera, förutom stående 
inslag i Geografiska Notiser, även annat red ak tionellt 
material. 

Språk: Språket i Geografiska Notiser är svenska men un-
dantagsvis publicerar vi även bidrag på norska, danska 
eller engelska.

För annonser och recensioner, kontakta  Karin Wake-
ham, c/o Wester, Kungsgatan 35a, 582 18 Linköping Tel: 
0704-36 62 38, mejl: karin.wakeham@liu.se

Geografiska Notiser ges ut av Geografilärarnas Riks-
förening. Läs mer på www.geografilararnas.se
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mejl:  david.orbring@gmail.com
Anders Brandt, biträdande redaktör,
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