
 

Hvordan skriver jeg tekster, som de unge vil læse?  

I UngTilUng er du med til at hjælpe andre unge gennem dine historier. Derfor er det vigtigt, at du 

får skrevet historier, som de unge har lyst til at læse.  

 

BRO blog har udviklet en guide til, hvordan man skriver en tekst som folk gerne vil læse. Du finder 

link til inspiration her: https://www.bro-blog.dk/wp-content/uploads/2017/06/Din-komplette-guide-

til-at-skrive-tekster-folk-gider-l%C3%A6se_BRO.pdf  

 

Ifølge BRO Blog er det først og fremmest en god ide at bygge tekstens skelet op. Det gør du ved:  

1. At finde ud af hvem du skriver til 

2. At finde ud af hvad modtageren skal bruge din tekst til?  

3. At strukturere din tekst.  

 

Hvem skriver du til?  

I UngTilUng har vi en klar målgruppe, som er unge mellem 16-35 år, der mistrives. Men det er jo 

en ret bred målgruppe og det at mistrives kan komme til udtryk på mange forskellige måder. Vi er 

altså nødt til at acceptere, at mennesker er forskellige og unikke og kun læser ting, der netop berører 

dem og deres liv. Derfor kan det være en god ide at være meget skarp på, hvem du egentlig skriver 

til, for hvis du skriver til alle, så rammer du ingen.  

 

Øvelse: En øvelse kan være, at du kan tænke over, hvad budskabet i dit skriv skulle være, hvis det 

blot var én person, du skulle skrive til. Skriver du f.eks. til én der føler sig ensom, har 

eksamensangst eller har mistet en forælder? Vær derfor ikke bange for at være så specifik som 

muligt i de emner, du skriver om på bloggen, instagram eller Facebook.  

 

Hvad skal modtageren bruge din tekst til?  

Det er vigtigt, at det du skriver, skaber en værdi for de unge. Det vil sige, de unge skal inspireres og 

motivers til at håndtere deres egne tanker og følelser eller kunne spejle sig i dine historier, så de 

ved, at de ikke er alene. Men udover dette overordnede formål er det vigtigt, at du gør op med dig 

selv, hvad vores unge skal bruge lige netop din tekst til, og den del starter ifølge BRO blog allerede 

inden, du begynder at skrive.  
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Øvelse: En måde du kan blive mere skarp på, hvad din modtager skal bruge teksten på er at sige 

denne sætning højt for dig selv ”Når min læser har læst dette, kan/ved han at… og her indsætter du 

så hele pointen med din tekst”. Det kan eksempelvis lyde sådan her ”Når min læser har læst dette, 

ved han, hvordan jeg kom over min eksamensangst”. Ved at besvare dette spørgsmål bliver du helt 

skarp på dit budskab, og du bliver mere bevidst om, hvad du gerne vil opnå med din tekst.  

 

Hvordan får jeg struktur på min tekst?  

Det næste skridt er ifølge BRO blog at strukturere indholdet af din tekst, så det bliver så let som 

muligt for de unge at læse dit skriv. En af de mest brugte strukturmodeller inden for 

kommunikationsfaget er FISKEN.  

 

FISKEN er en model der er delt op i tre dele:  

 

Hovedet: som symboliserer indledningen af din tekst, hvor du sætter stemningen og kort fortæller, 

hvad du gerne vil fortælle om  

Kroppen: som er substansen af teksten, hvor du uddyber budskabet 

Halen: som er afslutningen, hvor du kort sammenfatter dine pointer og slutter af.  
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