Kære skribent i Viden om Literacy
Tusind tak, fordi du vil bidrage til vores tidsskrift.
Deadline for aflevering er X, og vi beder dig sende artiklen til redaktør: Katja Vilien kavi@kp.dk

Kort om redigeringsfasen:
Redaktionen sender din anonymiserede artikel til to bedømmere. Efter ca. tre uger modtager du bedømmernes
kommentarer til din tekst. Er der tale om mindre revision, bearbejder du artiklen over ca. to uger, hvorefter du
sender den reviderede artikel til redaktionen, og du redigerer artiklen færdig i dialog med redaktørerne. Hvis bedømmere ønsker at se artiklen igen efter en større revision, følger endnu en runde med bedømmers respons.
Til sidst følger en runde med redaktionens kommentarer.
Du kan læse mere om processen med fagfællebedømmelser på centrets hjemmeside: https://www.videnomlaesning.dk/om-os/peer-review-tidsskrift/
Korrektur og opsætning:
Alle færdige artikler sendes til ekstern korrektur og derefter til opsætning. Når alle artikler er opsat, får du tidsskriftet med din opsatte artikel til gennemsyn og kommentarrunde.
Efter denne runde sendes det opsatte tidsskrift til tryk. Ud over den trykte udgave udkommer tidsskriftets artikler
i pdf-format på centrets hjemmeside www.videnomlaesning.dk
På næste side finder du retningslinjer for artikler i Viden om Literacy.

Med venlig hilsen
Katja Vilien og Nina Berg Gøttsche
Redaktører på Viden om Literacy nr. 30

Retningslinjer
Filnavn
Lad filnavnet være dit fornavn og efternavn.
Omfang
Artikler må maks. være 7 sider á 2400 anslag (hvis ikke andet er aftalt)
Byline
Under overskriften beder vi dig skrive dit fulde navn, titel og ansættelsessted.
Manchet
Skriv en indledning på 5-10 linjer, der kort opsummerer artiklens indhold eller hovedsynspunkter.
Forfatterbiografi
Skriv en ultrakort præsentation på 3-5 linjer af dig selv som forfatter af artiklen.
Opsætning
Brug mellemrubrikker og lav indryk ved længere citater. Brug startkomma.
Marker 3-4 steder á ca. 1 linje i din tekst, som vi kan fremhæve i opsætningen.
Kildehenvisninger
I den løbende tekst skal du anføre dine kilder i parenteser (forfatterefternavn, år, side eller kapitel).
Litteraturliste
I litteraturlisten anføres kilderne således: Forfatterefternavn, forkortet fornavn, årstal i parentes, titel, udgivelsessted, forlag.
Vær opmærksom på, at alle henvisningerne i den løbende tekst er at finde og stemmer overens med referencerne i litteraturlisten, og omvendt at alle referencer i litteraturlisten matcher en henvisning i den løbende tekst.
Citater
Husk kildehenvisning samt information om, hvor vi skal søge om tilladelse til at publicere eventuelle citater.
Slutnote
Brug slutnoter til at forklare noget, som ville virke forstyrrende i selve teksten.
Billeder
Vedhæft billeder som .jpg eller .png filer i højest mulige opløsning. Angiv tydeligt, hvor i teksten de skal placeres
og lav billedtekst samt kildehenvisning.

