Vejledning til fagfællebedømmelse af manuskripter
indsendt til Djøf Forlag udenfor bogserier på det
samfundsvidenskabelige område
Bedømmervejledning
Fagfælledømte bøger udgivet på Djøf Forlag gennemgår som udgangspunkt én ’single-blind’ (bedømmer er
anonym) eller ’double-blind’ (både forfatter og bedømmer er anonyme) fagfællebedømmelse.
Fagfællebedømmer udpeges i samarbejde mellem forlagsredaktionen og forlagets eksterne konsulenter
(herefter redaktionen).
Alle bedømmelser vurderer manuskripterne i forhold til normale videnskabelige kriterier for kvalitet, og med
hensyntagen til at det er monografier og antologier.
Bedømmelsen opdeles således, at den første del kun læses af redaktionen, mens den anden del sendes direkte
til forfatterne. Redaktionen opfordrer bedømmere til at give en kritisk men konstruktiv tilbagemelding, som
både kan ligge til grund for redaktionens beslutning om udgivelse og give forfatterne grundlag for at
forbedre deres manuskript. Vi ser gerne en detaljeret tilbagemelding som indeholder både generelle
kommentarer til manuskriptets struktur og bærende idé, såvel som mere konkrete korrektioner og
ændringsforslag. Alle bedømmere skal i forbindelse med deres vurdering udfylde nedenstående
vurderingsskema.
Redaktionen er taknemmelig for bedømmernes arbejde, som er en uvurderlig del af at udgive bøger af høj
kvalitet.

Vurderingsskema
Vurdering til redaktionen:
Hvordan vurderer du som helhed manuskriptets egnethed til publicering?
 Manuskriptet kan accepteres som det er – evt. med mindre redaktionelle rettelser
 Manuskriptet kan accepteres med visse ændringer og forbedringer
 Manuskriptet skal omskrives og forbedres væsentligt for at kunne accepteres
 Manuskriptet bør afvises
 Jeg er villig til at gense manuskriptet efter revidering, hvis redaktøren vurderer det
nødvendigt.

Afkryds i svarmulighederne i nedenstående spørgsmål 1-8 og suppler med øvrige kommentarer under
spørgsmål 9.
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1.

Er manuskriptets emne og problematik tydeligt formuleret?

 I høj grad
 I nogen grad
 Kun lidt
 Slet ikke
 Kan ikke besvares
2.

Er manuskriptets hovedargument og formål klart formuleret i indledningen?

 I høj grad
 I nogen grad
 Kun lidt
 Slet ikke
 Kan ikke besvares
3.

Er manuskriptet veldisponeret med klar struktur og sammenhæng mellem problemstilling,
argumentation i de enkelte kapitler og konklusion?

 I høj grad
 I nogen grad
 Kun lidt
 Slet ikke
 Kan ikke besvares
4.

Refereres der til den relevante videnskabelige litteratur om emnet i manuskriptet?

 I høj grad
 I nogen grad
 Kun lidt
 Slet ikke
 Kan ikke besvares
5.

Præsenterer og anvender manuskriptet videnskabelig teori?

 I høj grad
 I nogen grad
 Kun lidt
 Slet ikke
 Kan ikke besvares
6.

Hvis manuskriptet præsenterer empiriske analyser og resultater, er der da redegjort
tilstrækkeligt for den anvendte metode?

 I høj grad
 I nogen grad
 Kun lidt
 Slet ikke
 Kan ikke besvares
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7.

Er fremstilling og sprog læsevenlig, klar og flydende?

 I høj grad
 I nogen grad
 Kun lidt
 Slet ikke
 Kan ikke besvares
8.

I hvor høj grad præsenterer manuskriptet ny viden og nye problemstillinger?

 I høj grad
 I nogen grad
 Kun lidt
 Slet ikke
 Kan ikke besvares
9.

Øvrige kommentarer til redaktionen

Kommentarer til forfatterne:
Kommentarer til forfatter(ne) (nummerer gerne kommentarerne)
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