
 

Hvordan skriver jeg en motiverende historie?  

En motiverende historie opmuntrer til at se noget bestemt på en ny måde eller handle anderledes. En 

motiverende historie:  

• Fortæller konkret læseren, hvordan noget kan blive bedre. Den inspirerer til konkret 

handling – giver læseren lyst til at tage fat og tro på, at det kan lade sig gøre.  

• Appellerer til læserens følelser.  

• Forklarer på en kort og overskuelig måde, hvorfor det kan betale sig at følge dens 

eksempel.  

 

Gode eksempler på motiverende historier kunne være:  

• ”Jeg vandt over eksamensangsten – her er mine bedste råd” 

• ”Jalousien ødelagde næsten mit forhold – sådan fik jeg styr på den” 

• ”Tre tips til dig der bliver vinterdeprimeret”  

 

Her får I tre konkrete tips til, hvordan I kan skrive motiverende historier:  

 

Giv din historie en fængende overskrift, der fortæller om indholdet og vækker nysgerrighed 

Tip: Tal kan være en god idé, fordi vi helst vil læse noget, der er kort og overskueligt. Titlen ”Tre 

gode råd om eksamensangst” er f.eks. god, fordi læseren kan tænke ”Jeg kan godt lige overskue at 

læse tre ting.” (Omvendt er ”124 gode råd om eksamensangst” selvfølgelig en dårlig idé.)  

 

Guide-agtige titler virker ofte godt, fordi du allerede i overskriften fortæller din læser, at du byder 

på noget konkret og brugbart. F.eks. ”Sådan vinder du over eksamensangsten”.  

 

Det kan også virke godt at være personlig og konkret, f.eks. ”Den dag jeg vandt over 

eksamensangsten”. Og et spørgsmål kan også blive en fængende titel, f.eks. ”Hvad er det bedste råd 

mod eksamensangst? Svaret vil overraske dig!”  

 

En god ide er også, at du laver overskrifter i brødteksten, så det bliver mere overskueligt for læseren 

at læse dine tekster.  

 



 

Lad dit budskab guide dig gennem skrivningen  

Tip: Fortæl din historie med fokus på HVAD din pointe er, HVEM du fortæller den til, 

HVORDAN du derfor bedst kan fortælle den og HVORFOR den er vigtig.  

 

Husk det gode håndværk 

En ordentlig håndværker har både blik for helheden og detaljerne. En god historie skal have en 

begyndelse, en midte og en slutning. Hvis den er meget kort – f.eks. en instagramtekst – skal den 

bare have et klart budskab. Den skal være fortalt i et sprog, der er enkelt og rart at læse. Når du har 

styr på din histories budskab, struktur og tone, hører det også med til det gode håndværk, at du 

kører stavekontrol, sætter teksten overskueligt op og vælger et passende billede.  

 

Tip: Lad dig inspirere af blogs, du selv kan lide at læse. Tænk over, hvad det konkret er, der gør 

dem gode, og stjæl ideerne med arme og ben! (Det må man gerne, så længe man ikke stjæler selve 

teksterne.)  

 


