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Brugeren har et ærinde

Brugerne skanner teksten for nytteværdi

Skimmer de første ord – læser i F-mønster

• Skanner

• zoomer

Lange afsnit skræmmer os væk (mur af tekst)
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Få færten

1. Triggerwords – nøgleord

2. Scent of information

3. Er vi det rigtige sted?
1. Rhetoric of departure 

(forventning) hvor kommer vi hen?

2. Rhetoric og arrival 
(bekræftelse) er jeg kommet det rigtige sted hen?

• Så længe brugerne føler sig på sporet, 
klikker de videre.

• Hvis de mister færten, giver de op.
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Det første skærmbillede

• 80 % af brugernes opmærksomhed er rettet 
mod det første skærmbillede

• Man vil gerne scrolle!
– så længe man har en forventning om, at 
man finder det man søger.
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Resume

• 95 % af os læser resuméer – ofte læser vi 
kun resuméet.

• 2-5 linjer der opsummerer indholdet og 
skriver tekstens hovedbudskab
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Mur af tekst

• Lange afsnit skræmmer os væk

• Korte afsnit får brugerne til at læse mere af 
en artikel

• Der er dobbelt så mange øjenfikseringer i 
korte afsnit (1-2) afsnit som i lange.
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Formål – Hvad skal hjemmesiden?

• Hvad skal hjemmesiden?

– Yde service?

– Give information?

– Besvare spørgsmål?

– Andet?
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Enhver tekst er svar på et spørgsmål!

• Hvad ønsker modtageren at få at vide…? 

• Eller: Hvad skal modtageren have at vide?
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Modtageren

• Hvem er målgruppen?

• Hvorfor er de her?
Brugerens ærinde?

• Hvordan kan du løse deres 
problem?

• Hvad skal de vide/Hvad vil 
du have dem til at gøre? 

• Forudsætninger?

• Hvilken modstand vil du 
møde?

?
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3 målgrupper du altid skal tænke på

Lidt interesseret •Overskrift

•Resume

Overblik

Noget interesseret •Grundtekst 
(skimmer)

•Faktaboks

Information

Meget interesseret •Grundtekst –
læser

•Klikker links

•Dokumentation

Detaljer
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3-trinsmenuen 
– Skriv kort, langt og rigtigt langt
1. Ta’ selv bord 

(målgr.: de lidt interesserede + de nye) 
- Oversigt over del-emner. Kort info-tekst om hvert 
underemne

2. Server de gode sager:
(målgr.: de noget interesserede)
- Lidt længere tekst om hvert underemne.
Gør det muligt at skimme teksten. Brug korte afsnit 
og mange underoverskrifter.

3. Frist med desserterne:
(målgr.: de meget interesserede)
- Links og ”her kan du læse mere”.
Sider/filer med deltaljer og uddybende information til 
den meget interesserede bruger (nørdeviden).
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Guidelines når du skriver til nettet

• Klare, sigende overskrifter

• Resume i begyndelse af tekst

– 2-5 linjer beskriver hvad teksten handler om og tekstens 
hovedbudskab

• Nøgleord først i overskrifter og afsnit 

• Korte afsnit – en tanke et afsnit

– (max 5 linjer)

• Mellemoverskrifter – i samme stil

– skaber overblik

– Indgang i teksten

• Lister og punktopstillinger

• Lange links der beskriver, hvor man kommer hen.
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Den gode overskrift

Overskrifter skal:

• Skabe overblik 
Skal fortælle hvor man er kommet hen 
– og hvad man kan på denne side
(rhetoric of arrival)

• Dække essensen i indholdet

• Give mening
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Tips til overskrifter

• Skal kunne stå alene

• Nøgleord først!

• Samme ordvalg i overskrift og tekst

• Genkendelige ord frem for fagord

• Klar og forståelig er vigtigere end kort

• En god ide er overskrifter formuleret som de 
spørgsmål, man forestiller sig, at brugeren 
kunne stille

• Undgå fortænkte/oversmarte/kryptiske 
overskrifter. Brug ikke ordspil, men vær 
konkret.
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Korte afsnit - struktur på din side

• Hvordan kan du dele dit emne op?

• Skriv de punkter teksten skal indeholde

• - giv hvert punkt en arbejdstitel (fx det 
spørgsmål som teksten skal besvare)

• En tekst = et emne

• Korte tekster

• Gå til sagen - forudsæt ikke at læseren har 
læst andet end netop dette stykke

• Gode overskrifter
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Disponer efter modtagerens hoved

• Kronologi
- i den rækkefølge modtageren oplever et forløb

• Proces 
- i rækkefølge efter den proces modtageren skal 
igennem

• Væsentlighed
- disponeret efter faldende væsentlighed for 
modtageren

• Dialog
- teksten som spørgsmål og svar

• Indeks
- fx alfabetisk
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Links

• Links må gerne være lange (7-12 ord)

• Lange links har større chance for at 
indeholde brugernes nøgleord.

• Brug gerne bydemåde – gå til, læs mere

• Skriv aldrig ”her”

• Opslagslinks i teksten, action links efter tekst

• Må ikke gå over to linjer

• Undgå understregede ord – da de ligner links

• Brug links ensartet.
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Billeder

• Informative billeder hitter

• Decorative billeder og stemningsbilleder 
bliver ikke set.

• Professionelle billeder øger troværdigheden

• Sjuskede billeder ødelægger troværdigheden



22Webtekster der dur

Program

Sådan læser vi på nettet

Formål og modtager 

Skriv til nettet - guidelines

Skriv bedre - 10 gode skriveråd



23Webtekster der dur

10 gode skriveråd

1. Tænk på din modtager
2. Fortæl det vigtigste først
3. Lav en sigende overskrift
4. Skriv aktivt – husk grundled
5. Undgå –ing og –else endelser
6. Korte sætninger
7. Undgå fagudtryk og sammensatte ord
8. Skriv personligt
9. Vær konkret og nutidig
10. Læs korrektur
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4. Skriv aktivt – husk grundled

Passivt sprog

• Udsagnsord der ender på –s
• Udsagnsord med former af ”blive” eller ”være” + kort 

tillægsform.
• Eksempler:

– Det overvejes, at... (hvem overvejer?)
– Det forventes, at… (hvem forventer?)
– Det besluttes, at/ Det er besluttet, at … (hvem har 

beslutte?)
– Det er/bliver vurderet, at

Få den handlende person/afdeling/institution ind i 
sætningen…
Hvem gør noget?
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4. Skriv aktivt – husk grundled

� musen spises/musen bliver spist (af hvem?)

☺ Katten (grundled) spiser musen (aktiv) 

� loven håndhæves (af hvem?)

☺ Politiet håndhæver loven (aktiv) 

� Han skal køres til arbejde, så længe han har 
dårligt knæ. 

� Han bliver kørt til arbejde, så længe han har 
dårligt knæ. 

☺ Hans kone kører ham til arbejde
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-inge

-ende

-else -ion

5. Undgå –ing, -else, -ion og -ende

Webtekster der dur
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Sætningsord ender på …

• -ning,  -ing (ridning, skydning, kåring)

• -else, -sel (beslaglæggelse, antagelse, 
forespørgsel, færdsel)

• -en, -ion (køren, råben, skrigen)

� Ubegrundet udeladelse af afgivelse af 
fraværsmelding sidestilles med udeblivelse
med mulig afbrydelse af arbejdsforholdet til 
følge.

Hvis du glemmer at melde dig syg uden 
grund, risikerer du at blive fyret.
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Når enden er …

Stryg ”-ende” og gør ordene kortere:

� Han er bosiddende her

Han bor her

� Ejendommen er beliggende…

Ejendommen ligger
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6. Skriv korte sætninger

• Højst (allerhøjest) 25 ord for hvert 
punktum (tommelfingerregel)

• 15-18 ord pr. sætning i længere tekster

• Erstat mens, samtidig med at, ligesom, 
hvilket, da, idet og hvorfor med ordet OG 
eller DERFOR eller et punktum eller en ny 
sætning… 

• Underoverskrifter, underoverskrifter og 
underoverskrifter
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7. Fagsprog og Offipyk

• Undgå uforståelige tekniske og 
videnskabelige ord

• Undgå at bruge fagsprog over for ikke-
fagfolk – eller forklar dem.
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Svært at forstå!

� …en i henhold til §2 truffet bestemmelse…

� …de i kommunen bosiddende personer…

� …de i den oprindelige ejendom påhvilende statutter…

� …de af ordningen omfattede funktionærer…

� …den for ejendommen ved den nærmest forud for 
afståelsen foretagne vurdering fremkomne 
forskelsværdi…

� Løs sætningerne op…
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Rens ud i dit offipyk

• Undgå administrative offipyk-ord

– Såfremt, dersom, under forudsætning af… = hvis…

– Omhandler/omhandlende = handler om

– Vedrørende/angående = Om

– , hvilket = som /det

– , hvorfor = fordi /derfor

– Eftersom = fordi

– Således = sådan, derfor…

– Igangsætte – sætte gang i/begynde
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Biodiversitet

Varieret flora og fauna

Mange dyre- og plantearter 
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Sammensatte ord

Spildevandsrensningsanlæg Rensningsanlæg

Halmafbrændingsforbud Forbudet mod at brænde halm

Indbetalingstidspunktet Sidste frist for at betale

Landsbyanalyser Analyser (af landsbyerne(s))

Landsbyafgrænsningen
Landsbyens grænser/
hvor landsbyen grænser op til…

Miljøkonsekvenserne Konsekvenserne for miljøet
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8. Skriv personligt

• Hvem henvender sig til hvem og med hvilken 
hensigt?

• Brug personlige stedord: jeg, vi, du, I, De, 
jer eller nævn navnet på den institution eller 
myndighed, der er afsender

� Der meddeles herved henstand med betaling 
af…

”Skatteafdelingen giver dig henstand med at 
betale…”
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9. Vær konkret og nutidig

Naboens Fido
Pudler

Hunde
Kæledyr

Husdyr
Pattedyr

Dyr
Levende væsener
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D er er intet som  god skrivning, 

kun god om -skrivning

M ark Tw ain

10. Læs korrektur


