Skriv om sprog i et velrenommeret, prisbelønnet
tidsskrift med rigtig mange læsere
Vi vil gerne opfordre dig til at skrive en artikel til et af de kommende numre af
sprogtidsskriftet Mål og Mæle (se www.målogmæle.dk).
Mål og Mæle udkommer i tre numre om året, og hvert nummer er på 32 sider.
Tidsskriftet indeholder både solide og mere lette artikler, og det beretter om alle
aspekter af sprog og sprogbrug, dels med udgangspunkt i dansk, dels skolens
fremmedsprog, dels eksotiske sprog. Vi har quiz om sprogviden, læserbrevkasse, Årets ord og andre tilbagevendende genrer.
Men Mål og Mæle er også stedet, hvor mange banebrydende opdagelser i 40 år
er blevet offentliggjort første gang, eller hvor store ideer er blevet udtænkt – vel
at mærke altid for det brede publikum, uden at der gives køb på den grundlæggende videnskabelighed i fundamentet eller de redaktionelle rammer.
Når du skriver for Mål og Mæle, skriver du ikke blot for de ca. 700 betalende
abonnenter, som i øvrigt siden 1974 har omfattet den sproginteresserede og
-kompetente Dronning Margrethe. I modsætning til de fleste andre videnskabelige tidsskrifter læses bladet nemlig af en langt større skare end dem, som
betaler for det, både pga. af det læservenlige format, og fordi bladet står på en
lang række af landets folke- og skolebiblioteker samt på uddannelsesinstitutionerne. Desuden gør den brede appel, at mange flere læsere kan tilegne
sig stoffet, og det giver en mangefold større modtagerkreds end det typiske
fagtidsskrift.

Redaktionelle råd og retningslinjer
Vi håber på og takker i givet fald for, at du vil skrive for Mål og Mæle. Her er
nogle råd og retningslinjer, som kan lette arbejdet med artiklen, og som kan
hjælpe med at sikre kvaliteten.
Mål og Mæles kernelæsere er ikke nødvendigvis sprogforskere (skønt en del af
dem er), men sproginteresserede mennesker i princippet uden andre forudsætninger end almen dannelse. Tænk fx på læseren som den »sproginteresserede tandlæge«. Skriv derfor letforståeligt, levende og så vidt muligt uden
brug af fagtermer. Forklar terminologi, der ikke kan undgås. Men tænk på, at
læserne er interesserede i sprog snarere end i sprogvidenskab. Vi foretrækker
dog de latinske grammatiske termer frem for de danske (fx adjektiv frem for
tillægsord), da vi anser dem for alment velkendte.
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Desuden:
– Brug mange eksempler for at gøre teksten konkret og give læseren noget at
tænke over.
– Kom meget gerne med forslag til illustrationer. Vær opmærksom på at vi ikke
trykker i farver, så illustrationerne skal kunne klare sig i sort-hvid. I onlineudgaverne er illustrationerne i farver.
– Undgå fodnoter; sig det hele i teksten.
– Undgå litteraturliste; helt uomgængelig litteratur integreres i brødteksten.
– Inddel teksten i længere afsnit, og giv dem dækkende og fængende
overskrifter.
– Skriv ikke mere end 2.500–3.000 ord (medmindre andet er aftalt)
– Afslut manuskriptet med følgende oplysninger: Navn, titel og institution
– Angiv gerne mindst fem emneord til din artikel, som vi kan bruge i vores
online stikordsregister.
Tegn og skrift:
– Brug ikke lydskrifttegn, skriv fx »den »mørke« a-lyd som i kaffe«.
– Brug kursiv til eksempler og ord brugt materialiter, fx har ordet måne flere
betydninger, blandt andet ›hårløst område på issen‹.
– Brug enkelte anførselstegn (›sådan‹) om betydningsbeskrivelser (jf. punktet
ovenfor).
– Brug dobbelte anførselstegn (»sådan«) om egentlige citater, direkte oversættelser, titler og »uegentlig« eller afstandtagende anvendelse af ord og
udtryk.
I øvrigt er det en god ide at orientere sig i tidligere numre af Mål og Mæle for at
lære tidsskriftets linje at kende; med undtagelse af de seneste årgange ligger alle
numre af Mål og Mæle frit tilgængeligt på målogmæle.dk. Registeret på hjemmesiden kan også være til hjælp. Forfattere får to frieksemplarer af det nummer
af bladet, de har bidraget til.
Arbejdet med artiklen er ulønnet. Den færdige artikel tilhører forfatteren og
bladet i fællesskab. Alle numre af Mål og Mæle bliver lagt på bladets hjemmeside
med et par års forsinkelse.
Vi ser frem til et muligt samarbejde.
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