
Sæt ord på de gode historier
og nå ud til din by!



Program

 18.30 Den gode historie + øvelse

 19.00 Opbygning og skrivetips + øvelse

 Fokus på sprog og overskrift

 19.45 Pause

 20.00 Opbygning og skrivetips + øvelse

 Fokus på resume og brødtekst

 20.45 Billeder + øvelse

 21.30 Tak for i aften 



Nina 

Wolff

Tekst-

forfatter 

og 

journalist Tekst

Den gode 

historie

Presse

Strategi

Fast 

hjælp

Godt 

netværk

Hvem er jeg?



Hvad er en god historie?

 Du ved selv, hvad du synes, der er en god historie.

 Vi kan bruge meget fra den journalistiske verden – se 

jer selv som små lokaljournalister

 I denne del får du en indføring i den gode historie og 

journalistiske værktøjer til at finde historien.



Den gode historie

Væsentlighed

Identifikation

Sensation

Aktualitet

Konflikt

Husk at se 

det med 

lokale 

briller på



Den ”gode” nyhed

 De store medier har ofte fokus på negative hændelser –

trafikuheld, krig, jordskælv, terror, vold etc.

 De lokale fortæller i højere grad de ”gode” historier

 I ligger jer tæt op af indholdet i fx ugeaviserne bare på 

ultralokalt niveau





Nyhedskriterierne 

i praksis

 God eller dårlig nyhed: Hvilke historier falder du selv 

over? Der skal være en ”krog”!

 Hvad får læseren til at hoppe på krogen?



Opdag den gode historie

 Der er selvfølgelig de 

selvskrevne ”praktiske" og 

informerende historier.

 Kig på lokalsamfundet – hvad 

sker der i byen? Er der noget, 

der er en historie i… 

 Tænk lidt skævt

 Hund bed mand

 Mand bed hund



Vinkel

 Sørg for at ”vinkle” på din historie.

 Er det en historie om fastelavnsfest i forsamlingshuset, 

så hold dig til den, og fortæl ikke også om husets 

udfordringer med at skaffe penge til et nyt tag 

  gem det til en anden historie.

Vinkel

Andet

Andet

Vinkel: Den del, 

du fokuserer på 

i historien



Hvad fungerer på Ruban

 De gode eksempler har:

 Et godt og passende billede

 En god og rammende overskrift

 Et resume, der er dækkende og vækker appetitten

 Indhold i teksten















Målgruppe

 Kommunikation uden målgruppe = gyllespredning

 Hvem vil jeg gerne ud til? 

 De unge, de ældre, motionister, naturinteresserede eller 

er det alle?

 Sprog, indforståethed etc.



Fokus på målgruppe

 Vil du nå en bestemt målgruppe, så tænk indhold 

derefter:

 Ung målgruppe – få unge med i historien og tal i et 

sprog, de forstår

 Nye frivillige – fokus på gode forklaringer af indhold og 

eventuelle fordele



Målgruppe

 Modtageren tænker:

 Hvorfor skal jeg vide det her? Hvad har det her med 

mig at gøre? Hvad kan jeg bruge det til?

 Tænk på modtageren:

 Formuler budskabet på modtagerens betingelser.

 Betragt modtageren som forudsætningsløs, men ikke 
dum!

 Sæt dig i læserens sted – hvad skal de vide?



Opsamling 

 De fem nyhedskriterier på ultra-lokalt niveau

 Definer målgruppen og målret indholdet med tanke på 

den



Tid til spørgsmål
Hvordan gør jeg? Hvorfor skal jeg?...



Øvelse

 Find den gode historie og tal målgruppe og indhold i 

grupper. 

 Fælles opsamling



Opbygning og skrivetips
Fokus på sproget og overskriften



Opbygning af historien

 Udformningen af den gode historie lægger sig op af 

journalisternes egen artikelform.

 Det kræver struktur og de rigtige elementer.

 I denne del piller vi historiens opbygning fra hinanden 

og ser på de enkelte elementer.



Strukturer din historie

 God læresætning: Jeg vil fortælle, at…

 Jeg vil fortælle, vi er et 100 år gammelt firma, der lige 

har landet en stor ordre, og at det er tredje år i streg, 

at en lærling fra vores firma vinder 

danmarksmesterskabet. Vi har også lige nyansat fire 

medarbejdere, og så har vi sponsoreret det lokale 

fodboldhold.

 Husk vinklen:

 Jeg vil fortælle, at det er tredje år i streg, at en lærling 

fra vores firma vinder danmarksmesterskabet.



Rækkefølge af indhold

 Nyhedstrekanten - Det væsentlige først, og indholdet 

kan skæres bort bag fra.

Nyheden

Uddybning

Baggrund

Sekundært

Detaljer

Konklusion

Meget vigtigt

Vigtigt

Mindre vigtigt

Ikke vigtigt

Detaljer

Rest

(Gab)



Styrk din indre ordsmed

 Når du skriver historien, er det vigtigt, at dit sprog er 

fortællende, men samtidigt præcist.

 Læsere scanner tekster, om det er i avisen eller på 

nettet, og laver kun punktvise nedslag.

 I denne del får du gode råd til at styrke dit skrive-gen 

samt værktøjer til at arbejde med den gode overskrift.



Gode tips, når du skriver selv

 Et godt værktøj til at holde fast i hovedbudskabet fra ”Jeg 

vil fortælle, at…”: 

 Hvem, hvad, hvor, hvornår, hvorfor?

 Hvem: Søren Sveistrup og Hans Staal

 Hvad: DM for smedelærlinge 

 Hvor: Herning

 Hvornår: I den forgangne weekend

 Hvorfor: Vi har dygtige lærlinge, der vinder



Gode tips, når du skriver selv

 Undgå passiver. Skriv aktivt! Tal til læseren.

 Allergi opleves som et stort problem. 

 Oplever du problemer med allergi eller 

overfølsomhed? 

 Produktionen i Staal og Søn styres digitalt.

 Staal og Søn styrer produktionen digitalt.



Gode tips, når du skriver selv

 Pust støvet væk – pas på med fagsprog og skriftsprog

 Såfremt/hvis, undertegnede/jeg, 

påbegynde/begynde 

 Forklar fagsprog, hvis det skal bruges



Gode tips, når du skriver selv

 Show it - don’t tell it

 Jeg er ekspert i at vejlede unge med angst.

 Jeg er god til at vejlede unge med angst, da jeg har 

arbejdet som ungdomsuddannelsesvejleder i 4 år og 

har været selvstændig coach i 5 år.



Gode tips, når du skriver selv

 Skriv i 3. person, så teksten kan bruges direkte.

 Brug ikke vi/jeg/os

 Men der i mod han/hun/de/Mester Hans Staal etc.



Gode tips, når du skriver selv

 Skriv fokuseret - Kill your darlings!

 Skab luft, orden og læsbarhed: Brug afsnit, 

underoverskrifter, punktum og komma.

 Kør stavekontrollen igennem til slut.

 Læs teksten højt for dig selv

 Få en til at læse det igennem, som kan grammatikken.



Overskrift og resume

 Det er det eneste, man ser sammen med billedet på 

forsiden og Facebook

 Det er de to elementer, der sammen med billedet, skal 

lokke læseren til at klikke på historien og læse videre

 … eller som minimum få den mest nødvendige 

information/hovedhistorien ud af de tre dele.

 Derfor skal der bruges tid på de tre dele – når de er på 

plads, er det også meget nemmere at lave resten.



Den gode overskrift

 Skal være fængende og dækkende

 Ikke for lang

 Er ikke til at misforstå

 Husk at skrive aktivt



Den gode overskrift

 Brug gerne ord, der skaber billeder:

 Ishusets vafler bliver revet væk i det varme vejr

 Butik Klædeskabet bød kunderne op til dans

 Danskerne er verdensmestre i flødeboller



Den gode overskrift
Syv gode råd

1. Ret overskriften mod en bestemt målgruppe

 Bliv klogere på dit skolebarns udfordringer

2. Få læseren til at stoppe brat op!

 Pas på mellemmåltidernes mange kalorier!



Den gode overskrift
Syv gode råd

3. Besvar læserens spørgsmål: ‘Hvad får jeg ud af det her?’

 Kom af med dine dårlige vaner uden at miste 

humøret

4. Stil et spørgsmål, der hverken kan besvares med ’ja’ 

eller ’nej’

 Hvorfor mister du altid motivationen til at træne?



Den gode overskrift
Syv gode råd

5. Giv en hurtig og nem løsning på et problem

 Få styr på aftensmaden til en hel uge

6. Giv læseren et løfte

 Sådan bliver du mere effektiv i dit arbejde

7. Stil et spørgsmål, der kun kan besvares med ‘ja’ (det 

mentale ‘ja’)

 Vil du spare 50 procent på din el-regning?



Den gode overskrift

Nyt mountainbikeløb i Ølgod

Ølgod byder på helt nyt mountainbikeløb















Opsamling på skrivetips

 Undgå passiver, fagsprog og skriftsprog.

 Show it, Don’t tell it.

 Skriv i 3. person

 Fokus på tegnsætning, grammatik og stavning.

 Den gode overskrift er fængende, dækkende og ikke for 

lang. Den er ikke til at misforstå og indeholder gerne 

billedskabende ord.



Tid til spørgsmål
Hvordan gør jeg? Hvorfor skal jeg?...



Øvelse - overskrifter

 Gå sammen to og to

 Arbejd på den gode overskrift til din historie

 Fælles opsamling



Pause 15 minutter



Opbygning og skrivetips 
Fokus på det vigtige resume og brødteksten



Resumeet er vigtigt

 Resumeet skal ”ægge, vække og dække”

 Resumeet slår historien an

 5-6 linjer

 På Ruban er det resumeet, der ses sammen med 

overskriften – det gør det blot endnu mere vigtigt!



 Tre år i træk har smedelærlinge fra Esbjerg-firmaet 

Staal og Søn A/S vundet guld til 

danmarksmesterskaberne for smedelærlinge.

Smedelærlinge scorer gyldent 

hattrick





Indledning på brødtekst

 Den vigtige indledning / den skæve indgang

 ”Det er ikke din mor, du skriver til. Hvis læserens 

opmærksomhed ikke bliver fanget i de første fem linjer 

– så når han aldrig den sjette” (Albert Camus, forfatter)

 De første linier er meget vigtige – og værd at bruge tid 

på.



Indledningens formål

 Indledningen skal opfylde tre formål:

 1) Fange læserens opmærksomhed

 2) Fortælle læseren, hvad kernen i historien er

 3) Lokke læseren til at læse videre







Godt begyndt

 I søgningen efter den gode indledning, kan man stille sig 

selv følgende spørgsmål:

 - Hvorfor vil jeg skrive om det her?

 - Hvad er nyt for mine læsere?

 - Hvad kommer bag på mine læsere?



Smedelærlinge scorer gyldent 

hattrick

 Tre år i træk har smedelærlinge fra Esbjerg-firmaet 

Staal og Søn A/S vundet guld til 

danmarksmesterskaberne for smedelærlinge.

 Staal og Søn A/S har dygtige smedelærlinge, og det har 

de bevis for i form af ædelmetal. Det er nemlig blevet 

til tre guldmedaljer de seneste tre år til DM for 

smedelærlinge. I weekenden var det lærling, Søren 

Sveistrup, der triumferede til mesterskaberne i Herning, 

da hans flot svejsede cykelstativ løb med førstepladsen.



Direkte citater

 Giver liv til teksten

 Talesprog uden øh og ”talefejl”

 Ikke for lange

 Husk at angiv, hvem der siger noget: fortæller, siger, 

husker, mener, understreger, medgiver, erkender, 

forklarer…



Direkte citater

 - Jeg er bare så glad og overrasket. Jeg havde regnet 

med at klare mig godt, men det var en svær opgave, 

fortæller den nyslåede danmarksmester, Søren 

Sveistrup.

 Mester er naturligvis stolt af sine lærlinge: 

 - Det er vores mål altid at levere håndværk af første 

klasse, og vi prioriterer oplæringen af vores lærlinge 

meget højt. Derfor er det en dejlig belønning, at vi nu 

på tredje år klarer os så godt til DM, siger Hans Staal.



Underoverskrifter

 Underoverskrifter er især vigtige i lange tekster på 

nettet

 De bryder teksten op og giver luft

 De skaber flere indgange til teksten



Opgaven var svær

 - Jeg er bare så glad og overrasket. Jeg havde regnet 

med at klare mig godt, men det var en svær opgave, 

fortæller den nyslåede danmarksmester, Søren 

Sveistrup.

 Mester er naturligvis stolt af sine lærlinge: 

 - Det er vores mål altid at levere håndværk af første 

klasse, og vi prioriterer oplæringen af vores lærlinge 

meget højt. Derfor er det en dejlig belønning, at vi nu 

på tredje år klarer os så godt til DM, siger Hans Staal.



Afrunding

 Få historien rundet af på god vis

 Skab gerne perspektiv til fremtiden

Fisken skal gerne slå et 

slag med halen i 

afslutningen!



Afslutning

 Søren Sveistrup bliver færdigudlært som lærling om et 

halvt år, hvorefter planen er, at han fortsætter som 

smed i Staal og Søn A/S.

 - Jeg er glad for at arbejde i firmaet. Vi laver alt fra 

små specialopgaver til store enheder, og jeg elsker at 

nørkle med opgaverne, ind til de sidder lige i skabet, 

forklarer lærlingen.



Faktaboks

 Brug faktaboksen til at gentage vigtig information fra 

teksten som dato og tidspunkt for et arrangement

 Eller brug den til at få ekstra (relevant) information 

med



Faktaboks

 Staal og Søn A/S er grundlagt i 1915

 Firmaet har 32 ansatte. Her af er de tre lærlinge.

 Firmaet har blandt andet lavet al smedearbejdet på 

byens nye fodboldstadion.

 Se mere på www.staalogson.dk



Øvelse – resume og struktur

 Skriv resumeet

 Skriv indledningen

 Arbejd videre med 

brødtekst og faktaboks, 

hvis du når det

 Tænk struktur på 

indholdet efter 

nyhedstrekanten

Nyheden

Uddybning

Baggrund

Sekundært

Detaljer



Billeder, billeder, 

billeder
Der skal ALTID et billede med!



Billeder

 Der skal ALTID et billede med.

 En iPhone kan tage et fint billede, bare det er skarpt og 

ordentligt belyst.

 Tag gerne flere billeder med forskellige motiver til 

historien

 Husk at skrive billedtekster – korte og skarpe. 





Ophavsret

 Hvis du selv har taget billedet, behøver du ikke at 

angive fotografnavn i billedteksten.

 Er det en anden fra byen, der har taget det, så sørg for 

at få tilladelse til at bruge det. Spørg, om navnet skal 

angives.

 I må aldrig bruge billeder fra medierne eller nettet 

uden tilladelse og klar angivelse af kilde  det kan 

blive dyrt i erstatningspenge



Lokale billeder er bedst

 Tænk over motivet

 Mennesker er vigtige

 Tænk over deres placering og udtryk…







Motivet på billeder

 Tænk over sammenhængen mellem motivet og 

overskriften







Motivet på billedet

 Hiv personen eller personerne tættere på kameraet







Eksempler på ”no go’s”

 Checkbilleder

 Intetsigende billeder af forsamling, der kigger væk







Kvaliteten af billedet

 Brug ikke noget skrammel

 Tag personen med ud, hvis lyset er dårligt







Tænk ud af boksen

 Skab opmærksomhed med billedet

 Gør noget anderledes og sjovt (hvis det passer til 

historien)







Lav et billedarkiv

 Hvis du ofte lægger historier op fra byen, giver det 

mening at tage en foto-tour en dag

 Få taget billeder af forsamlingshuset, hallen, brugsen, 

skolen, børnehaven etc., så har du, hvis du mangler

 Hav gerne både et vinter- og et sommerbillede fra hvert 

sted

 Prioriter dog det ”friske” billede med mennesker på…



Gratis billeder

 Hvis man bare ikke kan få taget et lokalt billede til 

historien, så må man finde et på nettet

 HUSK ophavsretten og brug gratis billeder…



Gratis billeder
Google Images (Avanceret billedsøgning)

Googles billedsøgemaskine er en næsten uudtømmelig kilde til billeder. Det er dog vigtigt at være 
opmærksom på, at Google ikke sorterer mellem billeder med rettighedskrav og uden i søgningen. Du må 
derfor tjekke, om der står noteret rettigheder ved billedet eller ej.

Pixabay.com

Pixabay har et stort udvalg af gratis billeder i høj kvalitet.

WikimediaCommons.com

Wikimedia Commons er en stor samling af diverse mediefiler, som er gratis uden ophavsret. Her kan du 
både finde billeder, video, lydfiler og illustrationer.

Archive.org

På Archive finder du massevis af rettighedsfri billeder samt videoer, lyd og musik. Det meste af 
materialet i det store arkiv må viderebringes gratis.

Stockvault.net

Ligeledes en side med et stort arkiv af gratis billeder. På Stockvault er der et stort udvalg af 3D-billeder 
og forskellige former for grafisk materiale.

Everystockphoto.com

En billeddatabase, hvor en stor samling gratis billeder er hentet ind fra forskellige kilder og 
hjemmesider.

Morguefile.com

På Morguefile er alle billeder uden rettighedskrav. Her kan du plukke billeder, lige så meget du lyster, 
kvit og frit.

Freedigitalphotos.com

På Freedigitalphotos er billederne inddelt i specifikke kategorier. Her er billederne kun frit tilgængelige i 
opløsningen 400x267, og ejeren skal krediteres med link.

Freeimages.com

Freeimages er i stil med Imgur en side, hvor tusindvis af brugere lægger billeder op og deler dem.

https://www.google.com/imghp?gws_rd=ssl
http://commons.wikimedia.org/wiki/Main_Page
http://commons.wikimedia.org/wiki/Main_Page
http://samvirke.dk/archive.org
http://www.stockvault.net/
http://www.everystockphoto.com/
http://www.morguefile.com/
http://www.freedigitalphotos.com/
http://www.freeimages.com/


Opsamling 

 Struktur er vigtig.

 Elementer i historien: 

 Overskrift, resume, brødtekst med citater og 

underoverskrifter, billeder med billedtekster samt 

eventuelt en faktaboks.

 Billedet har stor betydning, så brug lidt tid på det. Husk 

ophavsretten!



Tid til spørgsmål
Hvordan gør jeg? Hvorfor skal jeg?...



 Hvad skal der være billeder af? 

 Tænk i personer og situationer.

 Prøv eventuelt at søge efter egnede (gratis) billeder, 

hvis der ikke er mulighed for et lokalt billede.

Øvelse



Opsamling og afrunding

 Styk historien sammen fra dagens øvelser

 Skriv det sammen og ret til

 Sæt det som dit mål at få historien på Ruban i 

nærmeste fremtid… gerne i morgen!

 HUSK at det er den konstante indhold af gode historier 

på siden, der afgør, om den lever eller ej. Få de lokale i 

gang med at bruge siden.

 Husk at linke til Facebook. Ruban er platformen, hvor 

jeres gode historier og begivenheder er samlet              

– Facebook er med til at brede dem ud til flere.


