
 

At skrive er at erkende 

Gode læserbreve popper ikke bare ud af hovedet. Når man skriver, erkender man også, hvad det er, man vil 

sige. Så derfor: Start med at skrive alle flyvetanker ned – skriv så en uforpligtigende tekst som hjælper dine 

erkendelser på vej. Skriv så mere færdig tekst. Gode skribenter laver gennemgribende revisioner bagefter – 

det vil sige at rykke rundt på hele afsnit f.eks. 

 

Disposition og argumentation 

Vær opmærksom at man altid argumenterer ud fra en bestemt vinkel. Sådan en sag som motorvejen kan 

ses fra mange vinkler: Økonomisk, miljømæssig, arbejdsmæssig, etisk, æstetisk, kulturelt, individuelt plan, 

samfundsmæssigt plan.  

Det er meget vigtigt at vælge den vinkel, der giver det stærkeste argument! Og her gerne tænke i hvad der 

for modparten er det stærkeste argument for at bygge en vej – og se om man kan opfylde samme mål, men 

på en anden måde end at bygge en motorvej.  

Når man så skal skrive artiklen, bygger man den op omkring sin vinkel.  

 

NO GO:  

 

 

 

 

 

 



YES! 

 

Altså: Gå i dybden med maks én eller to vinkler i. Skyd elefanten med én kanonkugle i stedet for at skyde 

den med spredehagl. Empiriske studier peger på, at det skaber de mest troværdige debattører (se mere i 

Rhetoric That Shifts Votes: An Exploratory Study of Persuasion. Forfattere: Kock, Jørgensen og Rørbech. 

Udgivelse: Political Communication 1998). 

 

Sprog 

Det er meget vigtigt at undgå et ukonkret og abstrakt sprog. Derfor skal dine hovedpointer altid 

underbygges med: 

1. Eksempler – lignende sager, øjenvidneberetninger, metaforer 

2. Beviser – det vil sige undersøgelser, ekspertudsagn, rapporter, tal, fakta 

Det er derfor aldrig nok for eksempel at pointere:  

 

 

 

 



Knyt altid eksempler og beviser på: 

 

 

Benyt dig af abstraktionsstigen til at gøre dit sprog konkret i stedet for abstrakt – det gør det levende og 

spændende at læse. 

NO GO: Transportmiddel 

YES: Hvinende plasticdæk hen over en grågrumset asfalt – endnu en Audi kører forbi 

 

 

En god ide er sågar at starte dit læserbrev med eksemplet. Det fanger læseren. 

 

 

 

Eksempler: 



 

http://politiken.dk/debat/laeserbreve/art5438874/Herning-Holstebro-motorvej-vil-smadre-Danmark 

 

http://viborg-folkeblad.dk/laeserbrev/Motorvej-Nej-tak-til-motorvej-i-Noerreaadalen/artikel/304643 

http://politiken.dk/debat/laeserbreve/art5438874/Herning-Holstebro-motorvej-vil-smadre-Danmark
http://viborg-folkeblad.dk/laeserbrev/Motorvej-Nej-tak-til-motorvej-i-Noerreaadalen/artikel/304643


 

Begge disse læserbreve er godt skrevet – især det første, der har meget billedsprog: Larmende, 

naturseparerende, har man lyst til at krydse vejen. 

Begge har en naturvinkel – og begge har en transportvinkel til sidst (hhv. højhastighedstog og sænkning af 

motorvej). 
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