
Skrivevejledning til artikler i MUDS 17-rapporten 

Manuskript til MUDS-rapporten sendes som vedhæftet fil pr. e-mail til 

muds@cc.au.dk. 
 

Sidste frist for indlevering af manuskript er 7. januar 2019. 

Frist for fagfællebedømmelse er 28. marts, og den endelige version skal indsendes senest 25. 

april, hvorefter artiklen sættes op. 

 

Manuskriptet skal afleveres både i WORD-format (med evt. fodnoter) og i pdf-format! 

Evt. illustrationer indsættes i artiklen og medsendes desuden i jpg- eller tiff-format. 

Skrifttype: Times New Roman 11 punkt 

Top- og bundmargin 2,5 cm, sidemarginer 2,5 cm (lige marginer) 

Linjeafstand 1,0. 

Større citater indrykkes og gives enkelt linjeafstand 

Litteraturhenvisning angives således: (Cooper 1977:28 f.) eller, hvis den optræder som en del 

af sætningen Cooper (1977:28 f.). 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Eksempel: 

Verbumparret ligge og lægge (14 pkt.) 
Inger Schoonderbeek Hansen (11 pkt.) 

Aarhus Universitet 

1. Indledning (11 pkt.) 

Xxxx xxx xxx xxx. Yyyy yyy yyy … (11 pkt.) 

(Overskrift på indledning kan undlades. Ekstra linieafstand over afsnitsoverskrifter, men 

ingen ekstra linieafstand under. Alle overskrifter skrives med fed.) 

Litteraturlisten (10 pkt.) skal se således ud: 
Litteratur (10 pkt.): 

Brink, Lars (2006) Den fraseologiske terminologi. Nordiske Studier i Leksikografi 8:39-51. 

DSU = Brink, Lars m.fl. (1991) Den Store Danske Udtaleordbog. København: 

Munksgaard. Lemmens, Maarten (2006) Caused posture: Experiential patterns emerging 

from corpus research. Stefan Thomas Gries (ed.). Corpora in Cognitive Linguistics: 

Corpus-Based Approaches to Syntax and Lexis. Berlin/New York: Walter de Gruyter & 

Co., KG Publishers: 261 ff. 

Ruus, Hanne (1995) Danske kerneord. Centrale dele af den danske leksikalske norm. Bd. 1. 

København: Museum Tusculanums Forlag/Københavns Universitet:76-91. 

Saaed, John I. (1997/2003) Semantics. Second Edition. Oxford: Blackwell Publishing. 

Widell, Peter (1996) Aspektuelle verbalklasser og semantiske roller – Den dobbelte aspektkalkule. 

Lone Schack Rasmussen (ed.). Odense Working Papers in Language and Communication. No. 

10:135-168. 

ODS = Ordbog over det danske Sprog. I-XXVIII. København: Det Danske Sprog og Litteraturselskab, 

Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag. 

(eller) ODS = http://ordnet.dk/ods 

 

– og noter sættes ind (automatisk) i worddokumentet som fodnoter i 10 pkt., 

linjeafstand 1,0, lige marginer og afsluttet med punktum. 

 

Manuskriptet må højst være på 10 sider. I tvivlstilfælde – se MUDS16. Som 

udgangspunkt trykker vi ikke i farver, så find gerne alternative løsninger. 
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	– og noter sættes ind (automatisk) i worddokumentet som fodnoter i 10 pkt., linjeafstand 1,0, lige marginer og afsluttet med punktum.

