Skrivevejledning – leksikonartikler
Leksikonartikler er informative og skal derfor skrives på en anden måde, end man skriver den
klassiske artikel til f.eks. en årbog. Leksikon er ofte indgangen til et emne, og artiklerne kan
sagtens være korte. Ideen med en leksikonartikel er, at en bruger henter den hurtige, første
viden. Vi skriver dog ikke om nulevende personer.
Opbygning
Titlen skal være beskrivende for indholdet. Teksten inddeles i afsnit
Årstal
Årstal skrives helt ud: 1675-1689 er korrekt. Det er 1675-89 ikke. Brug bindestreg, ikke
tankestreg og undlad mellemrum.
Forkortelser
Pas på med brugen af forkortelser; der kan være mange kreative variationer. Hvis du bruger
forkortelser, skal det være dem, der er godkendt i seneste retskrivningsordbog.
Tid
Skriv i datid. Dramatisk nutid er malplaceret. Brug ikke de klassiske vendinger som: nu om
dage, nu for tiden, i øjeblikket og lignende, men skriv i stedet: i 2015 (eller hvad årstallet nu end
er).
Skrifttype
Verdana 8 pkt. Du kan evt. skrive teksten i Word; markere det hele og vælge den rigtige
skrifttype.
Opsætning
Der skal ikke laves indryk og tabelopstillinger, de forstyrrer bare teksen. Brug heller ikke lige
margin.
Overskrift
Både overskrift og underoverskrifter skal give mening - og hvert afsnit skal kunne læses
selvstændigt. Undgå at henvise til andre steder i artiklen.
Sprog
Skriv klart, direkte og i et forståeligt sprog. Skriv aktivt i stedet for passivt eller tungt.

Lange, komplicerede sætninger kan let ødelægge læselysten, men det samme kan talesprog og et
meget lyrisk, malende sprog. Omskriv hellere til korte afsnit og vær opmærksom på, om du
gentager dig selv.
Kill your darlings. På nettet mister læserne hurtigt koncentrationen; de skimmer mere end de
læser. Derfor skal afsnit kunne læses selvstændigt. Start f.eks. ikke med ”dette betød at…”, men
f.eks. ”Da fabrikken blev nedlagt, betød det..”
Det vigtigste skal stå først. Hvis pointerne kommer senere, er det ikke sikkert, at læseren er nået
derned, så brug avisernes metode med det vigtige først. En tekst til internettet bør max fylde
1.000 ord. Den må gerne være kortere, for nogle ting kan vi ikke skrive ret meget om, og det er
helt i orden.
Ryd op i sproget. Prøv at læse kritisk - og undgå verbalsubstantiver (-else (besvarelse), -sel
(kørsel), -ion (konklusion) og -en (søgen). Ved at luge ud, bliver teksten mere læsevenlig.
Læs artiklen igennem med de kritiske briller. Er der noget, som ikke er direkte relevant for
emnet, og som bare vil forstyrre? Så lug ud.
Billeder
Billeder skal sendes særskilt og ikke sættes ind i dokumentet. Ved at sætte dem direkte ind i
dokumentet bliver det umuligt for os at sætte dem med i leksikonet.
Artiklens afslutning
Litteratur- og kildehenvisninger kommer nederst – under artiklen.
Husk at sætte jeres navn under artiklen.
Artikel og billeder sendes til leksikon@slagelse.dk
Min korrekturlæsning
Det kan se voldsomt ud, når jeg har læst en artikel, men det er fordi jeg er grundig og gerne vil
være med til at folde artiklerne ud. I nogle tilfælde har jeg forslag til opbrydning af en tekst,
fordi nogle sætninger er blevet alt for lange. Jeg har fordelen ved ikke at have skrevet teksten, så
jeg ser på indholdet med helt andre øjne.
Andre gange er det en rettelse af ordstilling, eller jeg foreslår en aktiv for i stedet for en passiv.
Det kan f.eks. være en rettelse fra 'dette betød' til 'det betød'. Nogle steder spørger jeg til det,
der er skrevet. Ved du mere, eller kan du på anden måde uddybe. At jeg har mange
bemærkninger betyder ikke, at jeg synes, din tekst er dårlig, men blot at jeg har påtaget mig
rollen som irriterende pernittengryn, der skal være med til at sikre den ensartethed, der
kendetegner et godt leksikon.

