Vil du skrive i eMAA?
eMAA publiserer følgende typer stoff:
Artikler
Dette kan være (1) empiriske artikler som er basert på for eksempel konkrete behandlings- eller
opplæringstiltak, generelle undersøkelser og (2) rene teoretiske artikler i form av en drøfting av et bestemt
tema. Lengden bør ikke være lenger enn seks-sju sider med enkel linjeavstand, og kan godt være kortere.
Alle artikler blir bearbeidet av redaksjonen i samarbeid med forfatter(ne) før publisering.
Hvis forfatter(e) mener at bidraget har et faglig nivå på linje med en vitenskapelig artikkel, går det an å be
om fagfellevurdering.Ved publisering vil det framgå at artikkelen er fagfellevurdert.
Debatt og kommentar
Dette er innlegg der forfatteren gir uttrykk for egne meninger. Dette kan være om et spesielt tema, uten
å være foranlediget av noe spesielt som har skjedd. Det kan også ha klart adresse til spesielle hendelser
eller noe bestemt som er skrevet.
Rimelig lengde vil være inntil tre-fire sider med enkel linjeavstand
Reportasjer og intervjuer
Reportasjer er skildringer av en atferdsanalytisk begivenhet, alt fra en internasjonal kongress til en lokal
foredragskveld, i ord og bilder. Intervjuer kan være både enqueter og individuelle intervjuer.
Lengde på reportasjer kan være inntil ca. 15 sider, inkludert bilder, intervjuer langt kortere.
Bokanmeldelser
En anmeldelse kan godt være kritisk, men skal skrives på en respektfull måte, og boken skal i alle fall et
stykke på vei anmeldes på sine egne premisser. Få også med alle forfatternavn, boktittel, forlag, pris og ISBN,
og gjerne et bilde av omslaget.
Lengden skal ikke overstige en side med enkel linjeavstand, alt inkludert.
Det går også an å anmelde annet materiell, som DVD-er.
Annonser
Annonser, gjerne helsides, kan publiseres i eMAA, og må sendes som ferdige filer. Annonser kan også være
enkle notiser som anbefaler kurs, konferanser og lignende.
Litt om manuskripters form
Skriv enkel og greit, og unngå lange setninger, og gjentakelser.Vær generelt raus med avsnitt og overskrifter.
Alle manuskripter må påføres forfatter(e)s navn.
Alle artikler (se ovenfor) skal ha et kort resymé på ca. 100 ord av hva artikkelen tar for seg. I tillegg til
forfatter(erne)s navn og arbeids- eller studiested, må det oppgis postadresse til (første)forfatters arbeidseller studiested, samt e-postadresse og telefon. Det brukes to overskriftsnivåer, i tillegg til tittel. Empiriske
artikler skal ha hovedoverskriftene Innledning, Metode, Resultater og Diskusjon. Figurer og tabeller mottas
helst som Excel-filer.
Idealet for referanselisten er APA style, og referanselisten i for eksempel Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse kan være en rettesnor.
Manuskripter sendes til: post@emaa.no

