
Skrivevejledning for Turbulens.net  
 

[Opdateret april, 2021] 
 

 

 

Bidragspolitik 

 

Indsendte artikler til Turbulens må ikke være publiceret eller under bedømmelse hos andre 

tidsskrifter. 

 

Alle artikler, som publiceres i Turbulens, er underlagt Turbulens’ ophavsret, medmindre andet er 

aftalt. 

 

Hver indsendt artikel læses og bedømmes af mindst to af redaktionens medlemmer, hvoraf ét 

medlem udpeges som artikelredaktør og er ansvarlig for kommunikation med forfatteren. 

 

 

Formalia for indsendelse af artikel 

 

Turbulens er generelt åben for artikler af forskellig længde og karakter. Artikler må dog som 

hovedregel maksimalt være på 5.000 ord.  

 

Alle artikler, inklusive citater, skal være skrevet på dansk. 

 

Alle artikler indsendes som .doc i så rå form som muligt (uden orddeling og uden billeder) 

 

Hver indsendelse skal indeholde følgende: 

 

• Overskrift 

• En kort forfatterbio på maksimalt 50 ord (titel, institutionelt tilhørsforhold, vigtigste 

publikationer, etc.) 

• Antal ord på første side (eksklusiv abstract og litteraturliste) 

• Sidetal 

• Skriftstørrelse 12 

• Enkelt linjeafstand 

• Forklarende noter bør holdes til et minimum og skrives som slutnoter. 

• Der kan vedlægges op til to billeder til brug i artiklen. Vedlægges der billeder er det 

forfatterens ansvar, at disse ikke er beskyttet af ophavsretsloven. 

 

 

Der skal være læst grundig korrektur på artiklen, inden den indsendes. 

 

 

 

 

 

 



Retningslinjer for litteraturliste og -henvisninger 

 

Turbulens angiver litteraturliste- og henvisninger på dansk efter The American Psychology 

Association (APA) Referencing System. 

 

Litteraturhenvisninger skal fremgå i brødteksten og opstilles som i følgende eksempel: 

“Sygdommens orden udgør en direkte kopi af livets verden” (Foucault, 2000, s. 42).  

 

Alle artikler, der henviser til anden litteratur, udstyres med en litteraturliste. Eksempler, som ikke 

fremgår i det følgende, kan findes her: 

https://studypedia.au.dk/fileadmin/user_upload/Vejledning_Professionshoejskolen_metropol.pdf 

 

 

Bog af én forfatter 

 

Foucault, M. (2000). Klinikkens fødsel. København: Hans Reitzel Forlag. 

 

 

Bog af flere forfattere 

 

Alaimo, S. & Hekman, S. (2008). Material Feminisms. Bloomington: Indiana University Press. 

 

 

Artikel i akademisk tidsskrift 

 

Armour, K. C., Marshall, J., Scott, J. R., Donohoe, A. & Newsom, E. R. (2016). Southern Ocean 

warming delayed by circumpolar upwelling and equatorward transport. Nature Geoscience, 9(7), 

549-554. 

 

 

Kapitel i antologi 

 

Koselleck, R. (2007). Erfaringsrum og forventningshorisont – to historiske kategorier. I: Nevers, J. 

& Olsen, N. (Red.), Begreber, tid og erfaring: En tekstsamling (s. 27-55). København: Hans 

Reitzels Forlag. 

 

 

Fodnoter 

 

Eventuelle fodnoter opstilles som slutnoter umiddelbart efter brødteksten og før litteraturlisten, 

nummeret 1, 2, 3, osv.  

 

 

 

 

 

 

 

https://studypedia.au.dk/fileadmin/user_upload/Vejledning_Professionshoejskolen_metropol.pdf


Tegnsætning 

 

• Afsnit markeres med to linjeskift, ikke med ét linjeskift og indryk 

• Artikeltitel og afsnitsoverskrifter markeres med fed 

• Fremhævelse af ord markeres med kursiv, ikke med fed eller understregning 

• Undgå forkortelser 

• Citater samt titler på artikler sættes i dobbelt citationstegn, der vendes på følgende måde: 

“[citat]”. Titler på bøger, tidsskrifter og lignende sættes i kursiv 

• Udeladelser i citater angives med tre prikker, der rammes ind af en firkantet parentes […] 

• Punktummer, som ikke tilhører et citat, skrives uden for citationstegn (medmindre citatet er 

indrykket) 

• Tal til og med ti skrives som bogstaver, resten skrives som tal 

• Bindestreger ( - ) benyttes til sammensætning af ord; N-tankestreger ( – ) benyttes til side- 

og datointervaller; M-tankestreger ( — ) benyttes til indskud i og tilføjelser til sætninger 

 

 

Ved godkendelse af artikel 

Når en artikel er godkendt til publicering i Turbulens, tilbagesendes teksten af et redaktionsmedlem 

med eventuelle forslag og kommentarer til ændringer. Den færdigredigerede tekst vil blive 

korrekturlæst af mindst ét andet redaktionsmedlem. 

 

 

Email: info@turbulens.net 

mailto:info@turbulens.net

