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SKRIVEVEJLEDNING  

ARTIKEL 

 

INDHOLD  

1. Vinkling  

2. Skelettet i en artikel 

3. Artiklens længde 

8. Vejledning i tegn, citater, kilder og layout 

 

1. VINKLING OG SAMARBEJDE 

Hvordan du vinkler artiklen. 

Før du overhovedet går i gang med at skrive din artikel er det meget vigtigt, at du overvejer, 

hvordan din historie skal vinkles. Du skal altså finde ud af præcist, hvad du vil fortælle. 

Her kan det hjælpe at stille sig selv to spørgsmål: Hvorfor skriver jeg artiklen, og hvorfor er den 

interessant for læseren? Det lyder måske banalt, men hvis du ikke gennemtænker disse ting, kan 

artiklen nemt blive ufokuseret. 

 

2.  SKELETTET I EN ARTIKEL 

Rubrik og manchet – den sproglige knytnæve 

Rubrikken (overskriften) og manchetten (indledningen) bør være indbydende, da de sikrer, at 

læseren har lyst til at gå i gang med din artikel. Brug derfor tid på at kæle lidt for dem. 

Rubrikker og mellemrubrikker er normalt ikke længere end fem ord, dog geniale rubrikker kan 

overskride dette. 

Manchetten er typisk mellem tre og fem manuslinjer i din tekst. 

Manchetten er også der, hvor du vinkler din historie (Se vinkling i punkt 2.). 

Mellemrubrikken – den vigtige appetitvækker 

Mellemrubrikker (overskrifter til afsnit) er vigtige, fordi de skaber overblik. Desuden gør de teksten 

mere appetitlig og giver læseren mulighed for at fordøje informationerne. Brug derfor hellere for 

mange end for få mellemrubrikker. 

Byline – skribentens navn og uddannelse 

Husk altid at forsyne din artikel med din byline. Den indholder fulde navn, studieretning (titel, hvis 

du er færdiguddannet) og uddannelsessted. 

Eksempel: 

Martin Scorsese, Film- og medievidenskab, Københavns Universitet 

Faktaboxen – der forklarer 

Du kan bruge faktaboxe til forskellige formål i din artikel: 

* De kan uddybe fakta, der gør artiklen tung at læse. 

* Du kan placere begrebsforklaringer i en faktabox, hvis du er usikker på, om læseren kender 

og forstår din terminologi. 

* Hvis artiklen indeholder navne på mindre kendte organisationer og lignende, kan det være 

en fordel at forklare dem yderligere i en faktabox. 

Faktaboxen – der henviser til kilder 

* Hvis din artikel refererer til flere kilder, må du gerne placere dem i en faktabox. Den kan 

selvfølgelig også indeholde kilder, du ikke har refereret til i artiklen, men som er relevante 

for videre læsning. 

* Du må meget gerne skrive relevante links fra nettet i en faktabox. 
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Husk billeder og illustrationer 

Det er meget vigtigt, at du selv prøver at finde billeder, illustrationer osv. til artiklen. Også gerne 

grafer og lignende, der supplerer teksten. I så fald skal du ikke layoute dem inde i 

tekstdokumentet. 

 

3. VEJLEDNING I TEGN, CITATER, KILDER OG LAYOUT 

Denne del af guiden bør bruges både i selve skriveprocessen og til din endelige korrekturlæsning. 

Ingen tegn i rubrikker 

Punktummer er forbudte i alle former for rubrikker. Undgå også udråbstegn, spørgsmålstegn og 

lignende i rubrikker. 

Kilder – henvisning og stavning 

* Husk at præsentere alle personer og kilder, der citeres og refereres til i artiklen, så læseren 

ved, hvorfor de er relevante i forhold til emnet. 

* Alle holdninger, der ikke er dine egne, skal forsynes med kilder. 

* Check at navne og kilder er stavet korrekt. Vi kan ikke altid selv checke dette. 

Citater 

"Når man citerer en person, der udtaler sig, skal sætningen indledes med dobbelte gåseøjne (") og 

afsluttes med selv samme". 

Det samme er gældende for direkte citater af kilder andre end skribenten selv. 

Hvis der er tale om et interview, hvor dine egne spørgsmål figurerer i artiklen, skal de skrives med 

kursiv. 

Eksempel: 

Har du aldrig følt, at du er gået over stregen? 

"Nej, ikke én eneste gang", snerrede Reimer Bo. 

'Enkelte' gåseøjne ved titler 

Titler på film, programmer, udgivelser og lignende markerer du med 'enkelte gåseøjne'. 

Tankestreg og parentes 

Undgå indskudte sætninger med tankestreger, bindestreger og parenteser. 

Eksempel: 

Indskudte sætninger – som har tankestreger – hæmmer (i øvrigt) læsevenligheden. 

Skråstreger 

Skråstreger/forward slash irriterer også læsningen, så undgå dem, så ofte du kan. 

Forkortelser 

* Skriv betegnelser helt ud: med hensyn til, cirka, blandt andet og lignende. 

Der er enkelte undtagelser fra regelen: fx, kr., osv. og etc. 

* Du kan evt. bruge forkortelser for længere betegnelser, navne på institutioner etc., men først 

efter at den uforkortede version har været nævnt. 

Fx Sammenslutningen Af MedieStuderende (SAMS). 

Tal 

Tal op til og med ni er altid med bogstaver, undtagen når de indgår i en talmæssig og matematisk 

sammenhæng. Tal fra 10 og opefter skrives altid med tal. Procenttal og decimaltal skriver du også 

altid med tal. 

Stavekontrol 

Brug den. 


