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Praktiske Grunde er et tværfagligt internordisk fo-

rum for analyse af sociale og kulturelle praksis- former, 

deres sociale genese, strukturelle betingelser, virkemå-

der og relation til magt- og dominansforhold.

Praktiske Grunde er til for at fremme den kritiske 

dialog mellem de mange forskellige forskere og stude-

rende, der på forskellige måder og i forskellige sam-

menhænge arbejder med inspiration fra den franske 

sociolog Pierre Bourdieu og beslægtede forskere. Tids-

skriftet redigeres således med afsæt i følgende basale 

videnskabelige grundantagelser:

 - 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 virkeligheds- mo-

deller end at tænke den i substanser

 - virkeligheden er historisk og fortiden virker i nuti-

den, både kollektivt og individuelt.

Praktiske Grundes tværfaglige redaktion består af et 

dansk, svensk og norsk redaktionspanel. Tidsskriftet 

bringer fagfællebedømte forskningsartikler, oversæt- 

telser af centrale fremmedsprogede tekster og an-

mel- delser. I tidsskriftets nyhedsbrev optages mindre 

essays, debatindlæg, bogomtaler, meddelelser om kon-

ferencer, seminarer, studiegrupper o.l. Praktiske grunde 

publicerer på dansk, svensk, norsk og engelsk.
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Manuskripter til Praktiske Grunde indsendes elektro-

QLVN�VRP�YHGK IWHW�¿O�L�:RUG�IRUPDW�WLO�praktiskegrun-

de@hexis.dk eller en af redaktørerne. Praktiske Grun-

de publicerer på dansk, norsk, svensk og engelsk. Efter 

fagfælle-vurdering indsendes et rettet og korrekturlæst 

PDQXVNULSW�VRP�YHGK IWHW�:RUG�¿O��0HG�DUWLNOHQ�VNDO�
følge:

 - engelsk abstract (max. 150 ord, husk engelsk titel)

 - ����NH\ZRUGV�Sn�HQJHOVN
 - forfatteroplysninger: navn, akademisk titel og/eller 

ansættelsessted, evt. e-mail

Opsætning og skrifttype
Brug standardopsætning�� 6NULIWW\SH� 7LPHV� 1HZ� 5R-

PDQ����SNW��%UXJ�JHUQH�RYHUVNULIWVW\SRJUD¿�HU���%UXJ�
gerne afstand mellem afsnit, men som ’afstand før’ i 

W\SRJUD¿HQ��LNNH�YHG�DW�LQGVætte tomme linjer.

Forkortelser, talord, termer
Rent sproglige forkortelser følger almindelig retskriv-

ning. Årstal skrives med talord, f.eks. 1989, 1980erne, 

’80erne, 1800-tallet. Termer på originalsprog kursiveres 

(f.eks.: ... med begrebet Herrschaft sigtede Weber til...).

Figurer og tabeller
Skal være i et breddeformat af 7,5 eller 16 cm. De skal 

være nummererede og have en beskrivende rubrik.

)LJXUHU� VNDO� PHGVHQGHV� Sn� VHSHUDW� ¿O�� PHQ� Pn� RJVn�
JHUQH�LQGV WWHV�L�WHNVWHQ��6LPSOH�¿JXUHU�YLO�EOLYH�UHQ-

tegnet.

Citater og citationstegn
&LWDWHU�Sn�LQGWLO���OLQLHU�DQEULQJHV�L�O¡EHQGH�WHNVW�PHO-
OHP� ´GREEHOW� DQI¡UVHOVWHJQ´�� &LWDWHU� Sn� RYHU� �� OLQLHU�
sættes separat i teksten, indrykket og uden anførsel-

stegn. Ved markering af begreber og andet, som ikke er 

egentlige citater, bruges ’enkelt anførselstegn’ (f.eks.: 

... der var tale om en ’statsliggørelse’ af tænkningen...).

Henvisninger
- angives via forfatternavn, udgivelsesår og evt. side- 

tal i parentes indlagt løbende i hovedteksten: (Zahle 

������� �%RXUGLHX������������)OHUH� IRUIDWWHUH� DGVNLOOHV�
med semikolon: (Zahle 1996; Petersen 2007). Flere re-

ferencer af samme forfatter fra samme år alfabetiseres: 

(Bourdieu 1982a, 1982b).

Noter
Praktiske Grunde opererer med løbende numeriske 

fodnoter��%UXJ�LNNH�ÀHUH�QRWHU�HQG�Q¡GYHQGLJW�

Litteraturliste
- opføres alfabetisk efter hovedteksten, udformet med 

Chicago manual of style som forlæg:
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Weber, M. 1978. Economy and society. Berkeley: Uni-
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