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Kære bidragyder til Tidsskrift for Socialpædagogik, 

Tusinde tak fordi du vil bidrage til Tidsskrift for Socialpædagogik. Dokumentet her indeholder dels 

retningslinjer for bidrag til vores tidsskrift, dels en skabelon at skrive ind i. Skabelonen skal ses som et 

forsøg på både at lette jeres arbejdsproces samt redaktionelle proces når artiklen skal indgå i det samlede 

tidsskrift. 

 

Retningslinjer 

Du skal være opmærksom på at du overgiver copydanrettighederne til tidsskriftet ved indlevering af artikel 

(at vi må sælge den i tidsskrift regi). Vi vil samtidig foreslå dig at oprette dig ved copydan, så du får betaling 

for de kopier, der bruges (find retningslinjer herfor på copydans hjemmeside, det er nemt og derfra 

kommer pengene bare, når der er nogle). 

Dukker der spørgsmål op er du mere end velkommen til at kontakte enten: 

Niels Rosendal Jensen, ansvarshavende redaktør på formand@socialpaedagogik.dk  

Jan Jaap Rothuizen, redaktør på jjr@via.dk 

Lotte Junker Harbo, redaktør på ljh@via.dk  

Du skal holde kontakt med tidsskriftets redaktør om indholdet i din artikel. Niels Rosendal Jensen er 

ansvarshavende redaktør og forestår sammen med forskellige redaktionsgrupper redaktionsprocessen 

(redaktionsgrupperne er hovedsageligt sammensat af foreningens bestyrelse, find den her: 

www.socialpaedagogik.dk med forskellige gæsteredaktører inde over) redaktionsprocessen. Det vi sige, at 

det også kan være et medlem fra redaktionsgruppen, du er i kontakt med omkring din artikel.  

 

Temadage  

Hvert tidsskrift følges op af en temadag, hvor flere af bidragyderne holder oplæg om deres artikler.  

 

Samarbejde med SL 

Fra hvert tidsskrift distribueres to artikler til SL’s medlemmer sammen med en invitation til ovenfornævnte 

temadage. Din artikel kan altså være heriblandt. 
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Diverse 

Deadline for indlevering af færdige artikler er d. 1.10. for vinterudgivelsen og d.1.4. for sommerudgivelsen. 

For peer reviewede artikler er deadline anderledes. Se datoer på de specifikke calls. Vær opmærksom på at 

vi til hvert nummer har mulighed for at udtage 2 artikler til peer review, resten er fagartikler. 

Vedrørende BFI-point: 

I den bibliometriske forskningsindikator er tidsskriftet opført som følger: 

Gruppen: Pædagogik og Uddannelse, Didaktik, Faggruppe nr. 17 

BFi-nr.                                                      3417 

ISSN                                                         1398-3717 

Kanal                                                        Tidsskrifter 

Titel                                                          Tidsskrift for socialpædagogik 

Niveau                                                      1 

  

Indhold i artiklen  

 Artiklen skal tydeligt forholde sig til socialpædagogikken og/eller det socialpædagogiske 

arbejdsområde.  

 Artiklen skal tage afsæt i forsknings- og/eller udviklingsarbejde inden for det socialpædagogiske 

arbejdsområde.  

 Det skal fremgå tydeligt 

o hvilken problemstilling der behandles 

o hvilket felt problemstillingen placerer sig i 

o hvordan problemstillingen belyses og behandles empirisk og teoretisk 

o hvad artiklen konkluderer 

 Artiklen skal formidle sit indhold under hensyntagen til, at foreningen henvender sig til et bredt felt 

af socialpædagogisk interesserede (praktikere, studerende, forskere, politikudviklere). 

 Redaktionen kan til enhver tid og helt frem til tidsskriftet går i trykken og efter godkendt 

fagfællebedømmelse, afvise artikler med henvisning til ovenstående indholdskriterier.  
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Skabelon til artikel 

Max 12 sider á 2.400 anslag, 28.800 anslag i alt ekskl. referencer. 

 

Artiklens titel 
Artiklens undertitel 

Abstract 

Kort – 10 linjer – beskrivelse af artiklens indhold og hovedkonklusion(-er). Abstractet kan også bruges til 

beskrivelse af artiklen på foreningens hjemmeside. 

Citater angives med ”citationstegn”, altså ikke med kursiv. 

Noter angives sådan her (note et) og sættes så sidst i artiklen, under note-overskriften. 

Brug kun sort skriftfarve. 

Illustrationer byder vi velkomne. Vær opmærksom på, at vi trykker i sort/hvid og at formatet er B5 

(176x250 mm). 

Indledning 

Beskrivelse af formål med og fremgangsmåde i artikel. 

Hovedtekst 

Her præsenteres artiklens hovedtekst. Se evt. de gratis artikler som ligger på foreningens hjemmeside til 

inspiration. 

Konklusion/afrunding 

Noter 

Note et: se oppe under abstract hvor informationer om formaliteter angives.  

http://www.socialpaedagogik.dk/
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Referenceliste  

Anvend APA – se evt mere her http://www.apastyle.org/learn/tutorials/basics-tutorial.aspx ligesom Aarhus 

Universitet har fine beskrivelser af APA: http://library.au.dk/studerende/referencehaandtering/  

Beskrivelse af forfatter 

Står under artiklen og er en kort præsentation af dig. 

Dit navn 

Din mailadresse  

Din uddannelse/jobtitel/arbejdssted 

Dertil bedes du anføre din adresse, så vi kan sende dig de tre forfattereksemplarer af tidsskriftet. 
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