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En lille opgave... 

• Tegn en figur ud fra den tekst I 
har fået udleveret 

•  I må først læse sedlen, når jeg 
siger til 

• Når I er færdige så sig til 



Løsning på 
opgaven 



Efter at have tegnet 
to på hinanden….. 

 Efter at have tegnet to på hinanden vinkelrette linjer, 
hvoraf den ene er vandret, af en længde på 6 kvadrater 
målt fra linjernes skæringspunkt i A, og går ud mod 
højre, medens den anden er lodret, går nedad og, 
ligeledes målt fra skæringspunktet, er 4 kvadrater lang, 
afsætter De fra den vandrette en vinkelret linje 4 
kvadrater fra punkt  A og nedefter, til den rammer en 
linje, der forbinder de i punktet A hinanden skærende, 
vinkelrette linjers endepunkter, hvorefter der fra 
skæringspunktet mellem denne linje og den fra den 
vandrette øverste linje tegnede føres en linje til højre, 
således at sidstnævnte linje danner en ret vinkel med 
den før omtalte linje, der altså skærer den linje, som 
forbinder endepunkterne af de to først tegnede 
linjestykker, og således at linjen rammer fra en fra den 
vandrette linjes højre endepunkt afsat og på denne 
vinkelret linje.  

144 ord i en sætning… 



Du skal til at tegne 
en lille figur... 

 Du skal til at tegne en lille figur, der består af en trekant og en firkant. 

 Du begynder i punktet P. Herfra tegner du først to linjer, som står 
vinkelret på hinanden. Den ene linje skal være vandret og gå 6 
kvadrater mod højre. Den anden skal være lodret og gå 4 kvadrater 
nedad på papiret. 

 Du trækker så en skrå linje, der forbinder enderne af de to første linjer 
du tegnede. Og du har trekanten. 

 Og så til firkanten: Fra punkt P måler du 4 kvadrater hen ad den 
vandrette linje og afsætter et punkt. Herfra tegner du en linje, der går 
lodret nedad på papiret, altså vinkelret på den vandrette linje. 

 Fra det punkt, hvor den nye linje skærer den skrå, tegner du en vandret 
linje ud mod højre. Den skal være så lang, at den rammer den sidste 
linje du nu skal tegne: nemlig en linje, der går fra den øverste vandrette 
linjes højre endepunkt og lodret nedad på papiret. 

 Når de to linjer rammer hinanden, har du en retvinklet firkant – og 
figuren er færdig. 

Antal ord i teksten 179 



To tekster – samme 
indhold 

• Hvad er forskellen på de 
to tekster? 

• Hvordan er de 
forskellige? 
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En dag fik jeg en 
mail… 

Der stod:   

”Du bedes læse og 
forstå denne mail” 
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Sprog kan skabe 
forhindringer 
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Et ”godt” 
eksempel 

Formål: 
Nærværende kursus henvender sig til alle, som i deres 
daglige arbejde blandt andet har til opgave at 
udfærdige skrivelser og dokumenter, som er beregnet 
på offentligheden. Kursets eksempler er tænkt som 
hjælpemidler, der skal sætte deltagerne i stand til at 
formulere sig med en større grad af naturlighed og 
klarhed, således at modtagerne af skrivelser fra 
deltagernes ansættelsessted eller private sfærer i 
højere grad, end tilfældet er, ved én ubesværet 
gennemlæsning af den enkeltes skrivelse kan formodes 
at have perciperet tekstens centrale indhold. 



Det gode 
eksempel 

Måske ku’ vi blot skrive: 

Dette kursus er for alle, som gerne vil 
skrive mere naturligt,  så man kan forstå 
meningen ved at læse teksten én gang.  

- Sigtet med kurset er blandt andet at 
undgå tekster som på foregående dias. 
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Hvordan er det med målgruppen: 
•  Livssituation – kan de læse og hvad er 

deres viden og baggrund ellers? 
•  Relevans – hvor vigtigt synes de det er og 

hvad skal de bruge det til 
•  Behov – hvad skal de have at vide 

hvornår? 
•  Værdien – oplever de en værdi ved de 

informationer de får? 
•  Omkostninger – hvor mange kræfter skal 

de bruge på at forstå teksten? 

De Fem Forhold og 
skrevne tekster 



Det der skaber 
afstand 

• Ord – svære og lange ord 
• Opstilling – massive tekst og 

talblokke 
• Tone – når der tales ”til” og 

ikke ”med” modtageren 
• Grafik/billeder – der ikke 

hjælper modtageren til at 
forstå budskabet 
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Fjern barriererne 

• Det vigtigste først 
• Gør det forståeligt – klart sprog 
• Brug grafik 
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Mor er ikke sur… 

 Har du svært ved at sortere? 
 Pladsen til storskrald fungerer ikke 
godt nok. Man har åbenbart svært 
ved at forstå, hvilke ting storskrald 
ikke vil hente. Dette betyder, at vi 
for tit må betale en vognmand for 
at komme og hente det hele. 
Viceværterne bruger også mange 
timer på at holde rimelig orden på 
pladsen. Vi er lige på vippen til at 
nedlægge den igen. 15 



Misligeholdt – hvad 
fanden mener du? 

 Mads Engholm fremhæver blandt andet, at han har lært, at 
de ord, som man bruger i ministeriets og i lovgivningen 
ikke nødvendigvis giver mening i beboernes hverdag. For 
eksempel bliver ordet ‘misligeholdelse’ ofte misforstået, når 
beboerne fraflytter deres lejligheder. Beboerne forstår 
ganske simpelt ikke, hvad det dækker over og føler sig talt 
forbi. 
 “Mange beboerne føler ikke, at de har misligeholdt deres 
lejligheder, når de fraflytter dem, fordi de ikke forstår hvad 
det tekniske ord dækker ord. De oplever, at ordet dækker 
over, at de skulle bevidst have ødelagt deres lejlighed - og 
føler sig derfor ikke behandlet ordentligt, når de flytter. Her 
skal boligforeningen eksempelvis bruge en del 
kommunikation på at forklare, hvad begrebet egentlig 
betyder, så beboerne forstår, at ordet ‘misligeholdt’ også 
kan betyde, at man ikke vedligeholdt sin lejlighed 
tilstrækkeligt - og for eksempel sørget for at afkalke 
vandhaner,” fortæller Mads Engholm. 



Højtidelige ord 
•  anvende 
•  forløbne år 
•  indeværende år 
•  samt 
•  samtlige 
•  vedrørende 
•  angående 
•  finde sted 
•  forefindes 

bruge 
sidste år 
i år 
og 
alle 
om 
om 
sker, foregår 
er 



Højtidelige ord 

•  ligeledes 
•  således 
•  såfremt, ifald, dersom 
•  hvilket betyder at 
•  hvorfor det skal 

oplyses 
•  på grund af dette  
•  med henblik på 

også 
sådan 
hvis 
derfor 
derfor 

derfor 
til, så, fordi 



Fagjargon… 

•  ”Speciallægepraksisplanlægnings-
stabiliseringsperiode”  

•  51 bogstaver! 

•  Find flere her: Lange ord 
•  Flere eksempler og erstatningsord 
•  Hippopotomonstrosesquippedalio 
 -fobi - angst for lange ord! 



Når man selv er 
udenfor… 

• …udflugt til lægeverdenen 
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Faglatin 

•  lumbalpunktur 

•  koagulere 
•  interkraniel 
•  ambulant  
•  akut 
•  anti 

 føre en nål ind ved 
lænden 
 størkne 
 inden i kraniet 
 uden indlæggelse 
 pludselig, hurtig, heftig 
 mod 



Fagjargon 
•  skadestuefunktion 
•  åndedrætsfunktion 
•  fejlsynkning 

•  indtage frit flydende 
•  gentage proceduren 
•  komplikationer 
•  indlæggelsesområde 

skadestue 
åndedræt 
få noget galt i 

halsen 
drikke 
gøre det igen 
problemer 
klinik 



Forstår vi altid 
ordene? 
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kommunikationsmaaling.dk/artikel/svaere-ord-2010-undersoegelsen/ 



Hvilke ord forstår 
mange danskere ikke 
•  Kriterier: 48,4% 
•  Satser: 28,2%  
•  Regulere: 27,5% 
•  Overslag 24,3% 
•  Indhente 21% 
•  Revideret 12,3% 
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Og forstår de dem 
her? 

•  ”andragede” 
•  ”nettokapitaludgifter” 
•  ”variable udgifter” 
•  ”henlæggelser” 
•  ”ekstraordinære udgifter” 
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Eller sætninger som 
denne? 

 ”Foreligger der ikke tilstrækkelige 
midler vil differencen være at finde som 
en udgiftspost i resultatopgørelsen, og 
denne er ikke budgetteret, idet det 
budgetterede henlæggelsesbeløb 
forventes at kunne dække budgetårets 
kommende udgifter”. 
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Svære og lette 
tekster 

Lix<24 Let tekst for alle læsere, f.eks. 
Børnelitteratur 

25-34 Let for øvede læsere, f.eks. 
ugebladslitteratur og skønlitteratur for voksne. 

35-44 Middel, f.eks. dagblade og tidsskrifter. 

45-54 Svær, f.eks. saglige bøger, 
populærvidenskabelige værker, akademiske 
udgivelser. 

Lix>55 Meget svær, faglitteratur på akademisk 
niveau, lovtekster. 



Tjek læsbarheden ... 

Antal ord 
Antal perioder 

=  X 

Antal lange ord x 100 
Antal ord    =  Y 

Læsbarhedsindeks - LIX 

Lange ord: Alle ord på syv bogstaver og derover 
Tjek teksten på nettet  
http://www.nielsgamborg.dk/wordpress/brugervenlighed/
lix_lixtal_laesbarhed.htm 



Lange sætninger og 
ord 

•  Én sætning, ét budskab. 
•  Sæt mange punktummer og 

”rigtige” kommaer. 
•  Bryd sætningerne op.  
•  Undgå lange sætninger og indskud. 
•  Varier sproget med lange og korte 

sætninger. 
•  16-17 ord er bedst - 25 maks. 
•   Ord på mere end seks bogstaver 

gør teksten sværere at læse – skær 
ned på dem 



Andre gode råd 

•  Læs teksten højt - får du 
tungeknuder eller åndenød - så er 
teksten ikke klar 

•  Lad andre læse dine tekster - 
forstår de den ikke så gør dine 
læsere det heller ikke! 

•  Ved større skriftlige opgaver – lav 
en test på målgruppen 



Den anden yderlighed 



En god historie? 

•  Hele året rundt måler man 
temperatur – både om dagen og om 
natten. Dette har man gjort i godt 
100 år, bl.a. for at finde ud af, om 
der sker nogen klimaændring, og 
om der er forskel på temperaturen 
alt efter, hvor man bor i landet. I år 
har man i hele landet målt juli 
måned til at være den varmeste i 
60 år.  

(rapport-metoden, den klassiske danske stil) 



… og så den gode 
nyhed 

•  Juli-måned har været den varmeste 
i 60 år. Ikke siden 1946 har vi haft 
så varm en sommer. I hvert fald 
ikke ifølge de målinger, som DMI 
foretager landet over…. 

 Det vigtigste først! 



Øvelse: Omskriv 

Afdelingsmødet for Løvdalsparken og Granhusene 

 Torsdag d. 22. november 2011 

 Fremmødet til afdelingsmødet var godt repræsenteret af 
beboer fra både Løvdalsparken og Granhusene. Børge Hansen 
aflagde beretning om det forløbene år. Budgettet blev 
godkendt for 2012/2013. Det indebærer en huslejestigning på 
4,03% pr. 1. april 2012. Vi har i bladet indsat et 
beslutningsreferat fra afdelingsmødet. 
 I kan afhente en kopi af referatet fra afdelingsmødet d. 22. 
november 2011 på ejendomskontoret. 

•  Opgave: 
 Se på denne notits og kom med forslag til en omskrivning, så 
det  vigtigste for målgruppen kommer først og vurdér hvad der 
ellers skal  stå. 34 



Fortæl den vigtigste 
historie først 

•  ”Indkaldelse til 
generalforsamling 
den 06.12.11” 

•  ”Huslejen stiger 
med ti procent” 
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Det vigtigste først: 

Det var butleren 
der gjorde det det 
En god artikel er det modsatte af en lang 
roman. I journalistik afslører vi pointen i 
første sætning. 

Når du læser avisen, så skimmer du teksten for at finde 
det, der er interessant for dig. Normalt læser du kun fem 
procent af teksten i avisen. Og jo lettere det er for dig at 
finde de fem procent jo bedre. 

Let at forkorte 
Men der er også andre fordele ved den journalistiske 
artikel. Det er let at forkorte artiklen fra neden, hvis den 
er for lang. Redaktøren kan slette de sidste fem linjer, hvis 
der skal være plads til en ekstra annonce på siden. 



Øvelse: Lav nye 
overskrifter i 
nyhedsbrevet 

• Se på nyhedsbrevet fra 
Bloksbjerg Hegn 

• Lav nogle nye overskrifter for 
de enkelte afsnit 

• Husk hvad er vigtigt for 
beboerne(målgruppen) 
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