
Kommuneplaner med 
klart og enkelt sprog



Kommuneplan og budget
 er de to 

vigtigste planer!

Ingen er i tvivl om budgettets konsekvenser 
- er det samme tilfældet ift. kommuneplanen?



Læseren vil vurdere:

- Er det overskueligt?
- Hvor står det vigtige?
- Er der gode forklaringer?
- Er konsekvenserne klart 
beskrevet?



Tre simple råd:

- Tænk på din målgruppe
- Start enkelt og klart
- Sproget må ikke 
forstyrre 



Svært at skrive 
til mange



….nemt at skrive til én



Bliv skarp på din 
målgruppe

Hvad tænker hun - hvad har han brug for at vide?



Modelperson repræsenterer 
målgruppen i een person



Modelperson hjælper 
dig, når du skriver!

Gør det nemmere at forstå, hvordan 
målgruppen tænker - og hvordan han 
vil læse din tekst

Tvinger dig til se sagen med andre 
øjne end dine egne

Et værktøj til at "afprøve" dit sprog



Modelperson sådan!

Eksempel på modelperson: 

Mix af byrådsmedlem fra kulturudvalget og 
formand for lokalråd i en af landsbyerne:

- Lars Hansen, skolelærer, gift, børn (47 år)
- Begrænset viden om planlægning
- Positiv ift planafdelingen
- Interesse for udstykninger og høje huse?
- Læser mest om eget lokalområde
- Synes det er svært at forstå



Svar på spørgsmål
Hvorfor er 

det vigtigt? 
Hvad 

betyder det 
for mig?

Hvor står 
det 

vigtigste?

Hvordan skal 
jeg reagere?
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Sådan læser "øjet" 
på en skærm



Første vurdering

- Noget for mig?

- Indbydende design?

- Er teksten let at læse?

- Hvor er det spændende at starte?

- Jeg vil have informationer hurtigt!



Øjet læser som et F



Øjet elsker luft

- Korte tekster

- Korte sætninger

- Korte afsnit

- Luft mellem afsnittene

- Punktopstilling (max 7)

- "Hjælpe"-overskrifter



Hurtigt overblik



Hurtigt overblik



Læseren skal kunne

- Springe over (hvis irrelevant)

- Skimme (hurtigt overblik)

- Udvælge (det vigtige)

- Blive i stand til at træffe 
beslutninger



Gi’ din tekst 
opmærksomhed



Fokus & opbygning

1.Tag "læseren ved hånden" - med en god indgang 
til teksten

2.Hvilke informationer skal med - og i hvilken 
rækkefølge?

3.Skriv til både den:

overfladisk interesserede

den noget interesserede

den meget interesserede



Den gode start

Det er her læseren helt overordnet 
skal have fortalt, hvad handler det 
her om, hvorfor er det vigtigt, hvad 
skal jeg forholde mig til her.

En enkel indgang til emnet - husk 
jeg kommer lige fra noget helt andet

Skal give lyst til at læse videre - 
"krogen".



Den gode “krog”

Læseren skal i krogen kunne danne sig 
et overblik over, hvad teksten 
handler om uden at læse hele teksten.
 
Krogen skal være kort og præcis og 
ikke fylde mere end et par linjer.







Hvor bør fokus 
være?



Logisk rækkefølge!

Hvorfor?

Hvem?

Hvilken 
konsekvens?

Hvornår?

Hvor?

Hvor meget?



Baggrund eller 
handling først

Da borgmesteren endnu ikke har fået 
de nyeste budgettal fra sin 
økonomichef, vil han ikke udtale sig 
til pressen

Borgmesteren vil ikke udtale sig til 
pressen, da han endnu ikke har fået 
de nyeste tal fra sin økonomichef





Gi' din sag en 
vinkel 

At vinkle betyder, at man ser en "sag" i et 
bestemt perspektiv. Det handler om at sætte 
fokus på det, som er vigtigst for læseren.

Det bør være indgangen til teksten.

Resten af teksten skal ses i forhold til den 
valgte vinkel. 

En række underbudskaber uddyber og 
underbygger sagen og dens hovedvinkel. 
Underbudskaberne bør have en prioriteret 
rækkefølge





Svar i få sætninger, hvis du 
møder din læser på gaden!



Prøv selv:
Svar i få sætninger, 
hvis du møder din læser!



Den gode overskrift

Blikfang

Kort og skarp

Skal være dækkende

Konklusion på få ord (4-7 ord)

Aktiv - hvem gør hvad?



Den gode overskrift
trin for trin

Evaluering af kommunens politik for valg af 
entrepriseformer i større bygge- og 
anlægssager.

Evaluering, kommunens politik, valg, 
entrepriseformer, større, bygge- og 
anlægssager(nøgleord) 

Evaluering af politik for entrepriseformer 
ved byggeri og anlæg (enkel)

Evaluering af fordeling af ansvar ved 
kommunens byggeprojekter



Den gode tekst til 
bokse, tabeller og fotos



Nye regler forbyder fremover 
cykelparkering på Møllegade - også 
foran beboernes egne huse.



De gamle gadelamper på Møllegades 
huse skal nu erstattes af moderne 
lygtepæle med LED.



En bevarende lokalplan tillader ikke 
længere kviste på Møllegades smukke 
gamle huse.



De gamle brosten forsvinder fra 
Møllegade, der bliver asfalteret 
efter en kloakseparering!



Klart og enkelt sprog



Godt sprog
 (= når sproget ikke forstyrrer)





Undgå at læseren 
stopper op



Det er svært at 
skrive let

Det er let at skrive svært



Brug ordene rigtigt

Gør sproget konkret

Undgå passive verber - sløver læseren

Skriv aktivt og dynamisk

Skriv opløst - del ordene op

Brug almindelige ord - undgå jurasprog

Undgå for mange tal

Skriv korrekt



Gør sproget konkret

En spade er en 
spade - ikke et 
graveredskab 





Undgå passive verber



Skriv aktivt

Hænderne vaskes

Maden spises

Verber i passiv 
skjuler hvem der 
gør noget 
(grundled)





Genkend dem på 
endelserne

- ing
- ning
- else 
- sel
- es



Undgå lange ord?

Byudviklingsprojekter

Områdefornyelse

Rammebestemmelser

Uddannelsesinstitutionerne

Detailhandelsstrukturen

Rækkefølgebestemmelser

Oversvømmelsestruede

Befæstelsesgrader



Undgå for mange 
tal

2019 = sidste år

18,5 % = hver femte

55% = ca. halvdelen

2% flere borgere i byen = 
512 nye borgere i byen

Husets højde = halv højde 
Hobro Kirke el Hotel 
Hvide Hus i Aalborg







Forklar fagord og 
forkortelser



"Stolt aldrig på dig 
stavekontroller.."



Skriv korrekt!

• Ad eller af?

• Nogen eller nogle?

• Inden for eller indenfor?

• Lille eller stort bogstav?

• T på biord?

• Hans eller sin?

• Køre eller kører?

• Jeg eller mig?

• Apostrof?

• Ligger eller lægger



Pas på sætningerne

Skiftevis korte og lange sætninger

Brug punktum flittigt

Først handling, så baggrund

Skrive opløst - undgå lange sætninger

Tæl dit lix-tal

Skriv klart og enkelt



Skriv opløst

Det er lettest at forstå een mening 
pr. sætning - lange sætninger med 
flere sætningsled er svære at 
forstå



Undgå lange 
sætninger

Gør det nemmere at forstå teksten

Giver læseren "hvilepunkter"







Sæt flere 
(= mange) 
punktummer 



Skriv kort!

Læseren får budskabet hurtigere

Både læseren og du sparer tid

Alt kan formuleres kort - hvis du (tør) 
springe nogle af "mellemregningerne" over





Skriv om!

Det klare sprog kommer ved 
gennemskrivning

Gennemskrivning = gennemtænkning



Skriv sætningen om



Opbygning af 
sætning (forfelt)

Forfelt er den del af sætningen, der kommer 
før udsagnsleddet

Jeg spiser kage med min kolleger hver fredag

Hver fredag spiser jeg kage med mine 
kolleger

Sammen med mine kolleger spiser jeg kage 
hver fredag

Kagen spiser jeg sammen med mine kolleger 
hver fredag



Show it - don't 
tell it

Brug konkrete eksempler

Beskriv konsekvenser

Forklar med dine egne ord
 





Godt sprog!
1. Tænk på din læser
2. Sæt mange punktummer
3. Forklar forkortelser
4. Begræns brugen af tal
5. Skriv aktivt
6. Skriv klart
7. Skriv korrekt
8. Skriv kort
9. Skriv om
10. Opløs sammensatte ord
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Læs mere:  
www.leick.info


