
Skrivevejledning for Sprogforum  

 

Generelt henvises der til forlagets korte og klare skrivevejledning:  ’Forfatter hos 

Samfundslitteratur’: http://samfundslitteratur.dk/sites/default/files/Forfatter%20hos%20SL%20-.pdf 

I den står der vigtige ting om citater, referencer, figurer, tabeller mv.  

 

Sprogforums litteraturlister følger følgende format: 

Bøger med én eller flere forfattere 

Illeris, H. (2002). Billede, pædagogik og magt. Frederiksberg: Samfundslitteratur. 

Dervin, F. & Risager, K. (2015). Researching Identity and Interculturality. Clevedon: Multilingual 

Matters. 

Liberg, C., Säljö, R., Bagga-Gupta, S. & Evaldsson, A. (2013). Literacy-praktiker i och utanför 

skolan. Malmö: Gleerups. 

Antologier 

Asmuß, B. & Steensig, J. (red.) (2003). Samtalen på arbejde: Konversationsanalyse og 

kompetenceudvikling. Frederiksberg: Samfundslitteratur. 

Artikler i antologier 

Pedersen, M. S. (2016). Sprog på og til arbejdspladsen. I: Kindenberg, B. (red.), Flerspråkighet som 

resurs (s. 103-115). Stockholm: Liber. 

Kellner, D. & Share, J. (2009). Critical media literacy, democracy and the reconstruction of 

education. I: Macedo, D. & Steinberg, S. R. (red.), Media literacy. A reader (s. 3-23). New York: 

Peter Lang. 

Artikler i tidsskrifter 

Rohde, L. (2018). Innovation på læreruddannelsen. Sprogforum 67, 13-22. 

McCormick, R. & Scrimshaw, P. (2001). Information and communications technology, knowledge 

and pedagogy. Education, Communication and Information, 1 (1), 37-57.  

Publikationer der er tilgængelige på nettet 

Huber, J. & Reynolds C. (red.) (2014). Developing intercultural competence through education. 

Council of Europe Pestalozzi Series no. 3. Lokaliseret 11. 3. 2018 på 

https://www.coe.int/t/dg4/education/pestalozzi/Source/Documentation/Pestalozzi 3.pdf.  

 

 

 

http://samfundslitteratur.dk/sites/default/files/Forfatter%20hos%20SL%20-.pdf
https://www.coe.int/t/dg4/education/pestalozzi/Source/Documentation/Pestalozzi%203.pdf


Derudover gælder følgende for artikler i Sprogforum:  

Omfang og overordnede retningslinjer: Din artikel må fylde ca. 14.000 enheder inkl. mellemrum og 

inkl. litteraturliste (maks. 10 henvisninger). Det svarer til ca. 7 Sprogforumsider (en førsteside på 

ca. 1.200 enheder og 6 sider á 2.200 enheder inkl. mellemrum). Undgå dobbelte mellemrum 

generelt og ved linjeskift, da disse tæller med.   

Teksten afleveres i Times New Roman med brødtekst i skriftstørrelse 12 og med halvanden 

linjeafstand med indryk ved nyt afsnit  

Øverst i dokumentet angives følgende:  

Navn Uddannelse Nuværende stilling e-mail adresse  

Herefter kommer artiklen:  

Indledningen må helst ikke fylde mere end ½ side. Den skal give læseren et indtryk af hvad der er 

artiklens hovedindhold. Brødteksten skal inddeles i afsnit. Afsnittene skal have underoverskrifter og 

må ikke være for lange, ikke mere end ca. 1 side.  

Alle citater oversættes til dansk, undtagen engelske, norske og svenske.  

Fremhævelse af fremmedsprogede ord og vendinger sker ved kursiv. Ex: Ordet board  

Fremhævelse af danske ord og vendinger sker ved enkelte anførselstegn. Ex: Ordet ’sol’  

Undgå så vidt muligt noter. Men husk at evt. noter skal bruges til kommentarer, ikke henvisninger.   

Foto og forfatterskema: Du bedes levere et vellignende foto. Foto skal være i en god opløsning (300 

dpi) og helst i jpgformat. Såfremt du ikke har et foto, er der mulighed for at få taget et på 

Samfundslitteratur på Rosenørns Alle. Du kan skrive til bv@samfundslitteratur.dk hvis det er 

aktuelt.  Du bedes også udfylde et forfatterskema som du kan finde på tidsskriftets hjemmeside, og 

sende det til redaktøren, gerne som indscannet fil pr. e-mail.  

  

 


