Praktiske Grunde udgives af foreningen Hexis 
Forum for samfundsvidenskabelig forskning og udkommer elektronisk med fire numre årligt.
Praktiske Grunde er et tværfagligt internordisk
forum for analyse af sociale og kulturelle praksisformer, deres sociale genese, strukturelle betingelser,
virkemåder og relation til magt- og dominansforhold.
Praktiske Grunde er til for at fremme den kritiske
dialog mellem de mange forskellige forskere og
studerende, der på forskellige måder og i forskellige
sammenhænge arbejder med inspiration fra den
franske sociolog Pierre Bourdieu og beslægtede
forskere. Tidsskriftet redigeres således med afsæt i
følgende basale videnskabelige grundantagelser:
-

praktiske
grunde

Nordisk tidsskrift for kultur- og samfundsvidenskab

-

videnskabelig viden har både en teoretisk og en
empirisk dimension
det videnskabelige objekt er konstrueret gennem
et brud med førstehåndsforståelsen
at tænke i relationer giver bedre virkelighedsmodeller end at tænke den i substanser
virkeligheden er historisk og fortiden virker i
nutiden, både kollektivt og individuelt.

Praktiske Grundes tværfaglige redaktion består af et
dansk, svensk og norsk redaktionspanel. Tidsskriftet
bringer fagfællebedømte forskningsartikler, oversættelser af centrale fremmedsprogede tekster og anmeldelser. I tidsskriftets nyhedsbrev optages mindre
essays, debatindlæg, bogomtaler, meddelelser om
konferencer, seminarer, studiegrupper o.l. Praktiske
grunde publicerer på dansk, svensk, norsk og engelsk.
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Vejledning til forfattere om manuskripter
Manuskripter til Praktiske Grunde indsendes
elektronisk som vedhæftet fil i Word-format til
praktiskegrunde@hexis.dk eller en af redaktørerne.
Praktiske Grunde publicerer på dansk, norsk, svensk
og engelsk. Efter fagfælle-vurdering indsendes et
rettet og korrekturlæst manuskript som vedhæftet
Word-fil. Med artiklen skal følge:
- engelsk abstract (max. 150 ord, husk engelsk titel)
- 5-8 keywords på engelsk
- forfatteroplysninger: navn, akademisk titel og/eller
ansættelsessted, evt. e-mail

Litteraturliste
- opføres alfabetisk efter hovedteksten, udformet med
Chicago manual of style som forlæg:

Opsætning og skrifttype
Brug standardopsætning. Skrifttype Times New
Roman 12 pkt. Undgå enhver form for koder, skabeloner, typografier, overskriftsformattering o.l.!

Bog med mere end en forfatter:
Prieur, A. og C. Sestoft 2006. Pierre Bourdieu. En
introduktion. København: Reitzel.

Forkortelser, talord, termer
Rent sproglige forkortelser følger almindelig
retskrivning. Årstal skrives med talord, f.eks. 1989,
1980erne,
’80erne,
1800-tallet.
Termer
på
originalsprog kursi-veres (f.eks.: … med begrebet
Herrschaft sigtede Weber til…).
Citater og citationstegn
Citater på indtil 4 linier anbringes i løbende tekst
mellem ”dobbelt anførselstegn”. Citater på over 4
linier sættes separat i teksten, indrykket og uden
anførselstegn. Ved markering af begreber og andet,
som ikke er egentlige citater, bruges ’enkelt
anførselstegn’ (f.eks.: … der var tale om en
art ’statsliggørelse’ af tænkningen…).
Henvisninger
- angives via forfatternavn, udgivelsesår og evt. sidetal i parentes indlagt løbende i hovedteksten: (Zahle
1996), (Bourdieu 1971: 45). Flere forfattere adskilles
med semikolon: (Zahle 1996; Petersen 2007). Flere
referencer af samme forfatter fra samme år
alfabetiseres: (Bourdieu 1982a, 1982b).
Noter
Praktiske Grunde opererer med løbende numeriske
fodnoter. Brug ikke flere noter end nødvendigt.
Tabeller og figurer
- skal være tydelige i et breddeformat af 7,5 eller 16
cm. De skal være nummererede og have en beskrivende rubrik.
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Bog:
Honneth, A. 2006. Kamp om anerkendelse. København: Reitzel.
Ældre bog i nyt optryk eller senere oversættelse:
Weber, M. 1978. Economy and society. Berkeley:
University of California Press [1922].

Flere bøger / artikler af samme forfatter fra
samme år:
Bourdieu, P. 2005a. Viden om viden og refleksivitet.
København: Reitzel.
Bourdieu, P. 2005b. The social structures of the
economy. Cambridge: Polity Press.
Artikel i redigeret bog (antologi/samleværk):
Hanks, W.F. 1993. Notes on Semantics in Linguistic
Practice. In Bourdieu. Critical Perspectives, red. C.
Calhoun, E. LiPuma & M. Postone, 139-155.
Cambridge: Polity Press.
Artikel i videnskabeligt tidsskrift:
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Encounter. Retfærd. Nordisk juridisk tidsskrift 3/114:
7-22.
Nummer af tidsskrift, evt. med angivelse af tema:
Praktiske Grunde. Nordisk tidsskrift for kultur- og
samfundsvidenskab 1-2, 2010. Tema: Bourdieu og
staten. www.hexis.dk.
Artikel i dagblad:
Information 2007. Kritisk sociologi på anklagebænken. 10. september.
Henvisning til hjemmeside:
Hexis. http://www.hexis.dk/forfattervejledning.html
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