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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 
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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.  
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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.  

To tekster – samme 
indhold 

• Hvad er forskellen på de 
to tekster? 

• Hvordan er de 
grundlæggende 
forskellige? 
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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. 



5 

9 

De er en besværlig 
kunde! 

•  GiroBank har modtaget et giroindbetalingskort, hvor 
De desværre ikke har påført 
“0” foran Deres girokontonummer.  

•  Dette medfører ekstra arbejde for os, da det ikke er 
til at se, hvor det manglende ciffer skal placeres.  
Deres giroindbetalingskort er ekspederet, men vi 
beder Dem om fremover at påføre nullet foran Deres 
girokontonummer. 

•  Kilde: Yngve Søndergaard, www.ys.kom, materiale til kursus om 
Sprogpolitik, Kforum, 28.9-2010) 
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En nyhed? 

•  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 
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Det var butleren 
der gjorde 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. 

Opbygning 
 Trompet/forridder: Kritik 
 Rubrik: Enhedslisten burde fræse derudad 

 Underrubrik: Der er masser af muligheder for at bedrive 
politik på en ny måde, mener muslimsk kandidat  
 Byline: Af: Maria Nielsen 

 Brødtekst: Åbnede man for fjernsynet eller aviserne i sidste 
weekend, blev man udsat for krasse sager, mener Asmaa 
Abdol Hamid. SF har netop holdt landsmøde, og her 
stadfæstede Villy Søvndal sine tidligere udtalelser på 
udlændingeområdet.  

 Mellemrubrik: Total topstyring af SF 
 Samtidig kunne man opleve partiets nye håb Astrid Kragh 
fortælle pressen, at det er nødvendigt med en total topstyring 
af partiet. Og et tredje pip fra det folkesocialistiske årsmøde 
var så meldingen om, at SF ikke har noget imod at sænke 
topskatten. 
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De syv dødssynder 

1.  Lange sætninger 
2.  Forvægt og bagvægt 
3.  Passiv 
4.  Verbalsubstantiver 
5.  Lange ord 
6.  Højtidelige ord 
7.  Fagord 

1. Lange sætninger 
 Svære at huske, især hvis der er mange 
indskudte og foranstillede led. 

•  ”Hvis du skal opereres for en anden 
sygdom, er det vigtigt at du eller den 
læge, der skal operere, kontakter en 
læge på Neurologisk Klinik for at høre, 
om der skal tages specielle hensyn i 
forbindelse med operationen.” 

•  ”Du skal kontakte Neurologisk Klinik hvis 
du skal opereres. Vi kan fortælle om der 
skal tages specielle hensyn.” 
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Lange sætninger 
•  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. 
•  Brug helt korte sætninger som 

stopeffekt. 
•  16-17 ord er bedst - 25 maks.  

Eksempel 
 Lave driftsomkostninger 
  Det særdeles lave vandforbrug til vask og skyl 
betyder, at energiforbruget til opvarmning af 
vandet er meget lavt, hvilket bevirker at 
forbruget af sæbe, salt og afspændingsmiddel 
bliver tilsvarende lavt. 
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2. Forvægt og bagvægt 
 I sætninger med forvægt står budskabet 
sidst. 
 Budskabet står først i sætninger med 
bagvægt. 

•  Forvægt gør det svært at overskue 
sætninger fordi vi skal vente på 
budskabet. 

•  I sætninger med bagvægt ved vi straks 
hvad budskabet er, fordi det kommer 
først.  

Forvægt: 
 ”Skulle det hænde, at De en enkelt gang 
måtte glemme at tage tabletterne på det 
sædvanlige tidspunkt, men husker det 
inden for 12 timer, skal De alligevel tage 
hele den ordinerede dosis.” 

Bagvægt: 
 ”De skal tage hele den ordinerede dosis 
selv om De glemmer at tage tabletterne 
på det sædvanlige tidspunkt, men husker 
det inden for 12 timer.” 
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3. Passiv 
To former 
•  -s-passiv: Der spises.  
•  blive-passiv: Du bliver kørt. 

Begge former 
•  skaber afstand mellem skribent og 

læser 
•  gør det uklart hvem der handler 
•  gør teksten abstrakt og upersonlig  
•  trækker andre plager med sig,  

fx “Hoslagt fremsendes”. 

Passivt sprog 
Passivt 
•  ”Ved lumbalpunktur udtages spinalvæske, der 

omgiver rygmarven, hjernen og nerverødderne. 
Med en speciel nål opnås adgang mellem 
ryghvirvlerne i lænden, hvorfra væsken kan 
tappes.”  

Aktivt 
•  ”Ved lumbalpunktur tager vi en prøve af 

spinalvæsken, der omgiver rygmarven, hjernen 
og nerverødderne. Vi fører en speciel nål ind 
mellem ryghvirvlerne i lænden, hvorfra vi tapper 
væsken.” 
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4. Verbalsubstantiver 
 Ændrer et udsagnsord til et navneord og 
ender ofte på -ing og -else. 

•  blodprøvetagning  tage en blodprøve 
•  håraffald   hår falder af 
•  tobaksforbrug   ryge 
•  sårheling   hele sår 
•  påsætning   sætte på 
•  tandudtrækning  trække tænder ud 
•  journaloptagelse  skrive journal 

Verbalsubstantiver 
•  gør teksten kompakt og svær at læse 
•  kan puste teksten unødigt op 
•  skaber uklarhed: Hvem gør hvad? 
•  skaber afstand og gør teksten upersonlig 

fordi subjekterne forsvinder 
•  gør teksten udynamisk og abstrakt fordi 

vi ændrer en handling til et begreb 
•  trækker passiver med sig 
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Eksempel 

•  Den rustfri stålbeklædning ud- og 
indvendig samt den lukkede bund 
og bagside gør rengøringen af 
maskinen let. 

Forslag til løsning 

•  Maskinen er ud- og indvendigt 
beklædt med rustfri stål. Sammen 
med den lukkede bund og bagside 
gør det maskinen let at gøre ren. 
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5. Lange sammensatte 
ord 

 Sammensatte ord eller sætningsord 
kan være svære at overskue. Opløs 
dem hvis du kan 

•  Rygmarvsvæskehulrummet = 
hulrummet om væsken i rygmarve 

•  Medicindoseringsæsken = æske til at 
dosere medicin 

•  Undersøgelsesresultat = resultatet af 
undersøgelsen 

•  Lægesamtale = samtale med en læge 
27 

Eksempel 

 Stigningen i timelønnen, erstatningen for 
den kortere arbejdsuge, forhøjelsen af 
arbejdsgiverafgiften samt virkningen af 
kronens  styrke betyder, at 
arbejdsenhedsomkostningerne i andet 
kvartal 1987 er ca. 14-15 pct. Højere end 
for et år siden, og denne udvikling er 
ødelæggende for eksportindustrien. 
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Forslag til løsning 

Du tjener for meget og arbejder for lidt, 
og det ødelægger vores eksport. Danske 
varer er for dyre, fordi omkostningerne 
ved at lave dem er for høje. I 1986 gav vi 
os selv lønforhøjelse og nedsat 
arbejdstid. Folketinget satte 
arbejdsgiverafgiften op, og regeringen 
fastholdt en alt for høj kronekurs.  

6. 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 
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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 

7. Faglatin 

•  lumbalpunktur 
•  koagulere 
•  interkraniel 
•  ambulant  
•  akut 
•  antik 

føre en nål ind ved lænden 
størkne 
inden i kraniet 
uden indlæggelse 
pludselig, hurtig, heftig 
mod 
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Fagjargon 
•  skadestuefunktion 
•  åndedrætsfunktion 
•  fejlsynkning 
•  indtage frit flydende 
•  gentage proceduren 
•  komplikationer 
•  indlæggelsesområde 

skadestue 
åndedræt 
få noget galt i halsen 
drikke 
gøre det igen 
problemer 
klinik 

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 
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Tjek læsbarheden ... 

Antal ord 
Antal perioder =  X 

Antal lange ord x 100 
Antal ord    =  Y 

20: meget let 
30: let 
40: middel 
50: svær 
60: meget svær 
70: nærmest umulig 

Læsbarhedsindeks - LIX 

Tjek læsbarheden ... 

Lange ord per punktum - LOP 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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