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Fysikaktuellt
Information till skribenter
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Välkommen som skribent!
Våra artiklar vänder sig främst till läsare med fysikkunskaper
motsvarande Fy 3 på gymnasiet eller högre.

Textomfång och format
 Notis: 700–900 tecken
 Halvsida: 1 500–2 000 tecken (den kortare längden behöver
kompletteras med en bild)
 Helsida: 2 500–3 700 tecken + bild
 Uppslag: 5 000 (ett par bilder)–6 000 tecken (en bild)
Angivna textomfång är riktmärken inklusive blanksteg. Spara
texten med så lite formatering som möjligt i ett vanligt text- e ller
worddokument. Klistra inte in bilder i textdokumentet!
Bifoga bildtexter, text till faktarutor, litteraturhänvisningar
och annan ”kringtext” längst ner i ditt manus. Om texten innehåller många kursiveringar, formler och liknande kan du skicka
med en pdf för att visa hur det ska se ut, men den kan inte ersätta
textfilen.

meningar. Den ska vara enkel och rak och visa på det mest intressanta med artikeln. Ta inte med krångliga begrepp eller långa titlar i ingressen, undvik att inleda meningar med siffror, och tänk
på att du inte behöver presentera hela artilen här, bara det mest
spännande.
Även ingressen kan komma att ändras av layoutskäl.
Brödtext
Undvik långa meningar med många bisatser. Dela hellre upp
i flera kortare meningar! Skriv ut förkortningar och förklara
specialtermer första gången du använder dem.

Referenser/lästips
Fysikaktuellt är en populärvetenskaplig tidskrift, och har därmed inte samma rigorösa krav på referenser som en vetenskaplig
publikation. För att göra tidningen mer lättillgänglig ber vi dig
tänka på dina referenser som lästips och bara ta med de tre viktigaste.

Målgrupp

Bilder

Fysikaktuellts målgrupp är Fysikersamfundets medlemmar, men
även läsare som har kunskaper motsvarande Fysik 3 från gymnasiet. Gymnasielärare är en växande läsargrupp. Ha gärna målgruppen i åtanke när du skriver din text.

Bilder behövs för att locka läsare till artikeln och för att ge tidningen ett läsvänligt intryck. Att skicka med bra illustrationer
till artikeln är lika viktigt som att skriva en bra text.
Bifoga bilder, foton och grafik som separata filer i ett bildformat (till exempel jpg, tiff, eller eps). Många bilder på nätet är
tyvärr för lågupplösta för att fungera i tryck. Tänk också på att
det inte är säkert att bilder du hittar på nätet kan användas i tidningen på grund av upphovsrätten. Om du är osäker på upphovsrätten kan du i första hand kontakta den som har bilden och fråga
om du får använda den för publicering i en icke-vinstdrivande
tidskrift. I andra hand kan du kontakta Fysikaktuellts redaktör
(info@kjellstrand.nu) och se om hon kan redan ut frågan.
Observera att bilder som saknar tillstånd för publicering inte
kan tas in i Fysikaktuellt.

Artikelns uppbyggnad
En artikel har rubrik, ingress, brödtext och oftast en eller flera
bilder. Notiser saknar ingress. Om du har mycket fakta och siffror kan du fundera på om det går att plocka ut dem till en separat
faktaruta, eller illustrera dem med någon form av grafik (diagram eller annat).
Rubrik
Lämna gärna rubrikförslag till din artikel. Redaktionen kan
dock inte garantera att det blir just den rubriken i tidningen,
eftersom rubriken måste passa in längdmässigt i layouten.
Ingress
Ingressen är den ”agnade krok” som får läsaren att vilja ta del
av hela artikeln. Ingressen ska helst inte vara längre än två–tre

Redaktionen för Fysikaktuellt
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Manusstopp
Kontakta redaktören (info@kjellstrand.nu) ifall du inte fått veta
när deadline för din text är!
Antagna artiklar kan komma att bearbetas och kortas vid behov. Du får dock alltid läsa den redigerade versionen före tryck.

Redaktionell kontakt: Christina Kjellstrand (info@kjellstrand.nu)

