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Bliv bedre til at skrive 
Lige nu sidder du og skriver, eller vil gerne i gang med at skrive et eller andet. Måske er du 
gået i stå eller søger vejledning? Jeg har samlet lidt inspiration og ressourcer, som du kan 
bruge til at blive bedre til at skrive. 

Jeg tror på, at alle kan blive bedre til at skrive, hvis de har de rigtige værktøjer, motivation 
og vejledning. 

Hvis du kender nogen der kunne have glæde af disse tips, så er du meget 
velkommen til at dele dem. Du kan tilmelde dig mit nyhedsbrev på 

www.erikback.com/tilmeld 
 

1. Det kræver disciplin at skrive 
Når du skriver, om det er ansøgninger, artikler, bøger eller noget helt andet, så gælder de 
samme regler. Hvis du vil opnå succes med dét, du skriver, så kræver det, at du møder op 
og leverer varen. Du skal give værdi. 

Her er fem tips til når du skriver: 

Men for en seriøs skribent er dét at skrive mere end en hobby. Det er et fag, der kræver 
disciplin at udføre. 

Bloggeren Chris Brogan skriver om blogging og de muligheder, der ligger i hvert eneste 
indlæg du skriver. For hvert indlæg du udgiver, ligger der en mulighed, der bringer dig et 
skridt nærmere succes. Derfor er det vigtigt, at du ser blogging som et fag. Et arbejde. Dit 
arbejde. Et arbejde du forventes at udføre dagligt for at bringe værdi til dine læsere. 

Min erfaring er, at det ikke er nok at skrive. For at få succes må du forstå, at det ikke 
handler om dig, når du skrive, - det handler om læseren. 

Chris Brogan har et par tips til succes med blogging: 

• Mød op. Gør arbejdet og levér varen. 

• Giv værdi. Lad være med at skrive om dig selv. Skriv noget der giver andre værdi. 

• Bliv bedre. Lær af dine fejl. Evaluér dit arbejde og se hvad du kan gøre bedre. 

• Klare intentioner. Gør det helt klart for læseren hvad du vil med dit indlæg. Vil du 
opnå salg, dialog eller noget helt andet? 

• Bidrag til fællesskabet. Det handler ikke kun om din blog. Hjælp andre ved at dele 
deres indhold og kommentér på deres indlæg. 

Hvad vil du gøre for at blive en bedre blogger? 
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2. Skriv og opstil en tese 
Hvad er dit budskab? Læseren har brug for at se, hvor du vil hen med det du skriver. Dit 
idégrundlag eller grundlæggende tese er afgørende for, om læseren kan se, hvad du har 
af værdi at byde på. 

Hvis du begynder på at skrive, – uanset hvad, så har du brug for en tese. Det svarer til en 
virksomheds idégrundlag. 

Du kan starte med at skrive ved at brainstorme eller skrive om løst og fast, men før eller 
siden er du nødt til at opstille en tese. Dit værk har brug for et grundlag at bygge på. 

Hvad er en tese egentlig? 

En tese er en grundlæggende påstand, eller argument, som du har i sinde at bevise. 

Begrebet forbindes normalt med videnskab og filosofi, men jeg mener nu godt, at man kan 
bruge begrebet i en lidt bredere forstand. 

Tesen, jeg efterlyser, er ikke det samme, som den problemformulering du altid blev 
afkrævet, når du skulle skrive en opgave i gymnasiet. Tesen svarer nok mere til en 
virksomheds idégrundlag. Det er dén grundpåstand, der berettiger dine teksters eksistens. 

Teser kan opstå som en del af en kreativ proces. En proces hvor du skriver og skriver om 
alt og ingenting, uden mål og retning. Pludselig, på magisk vis, står det dig klart, hvad det 
egentlig er, du skriver om. 

Der er dog ingen vej udenom, at du skal have en tese, for at få succes med det du skriver. 
Uden en tese har du intet, – du mangler et fundament at bygge på. 

En tese er dit arbejdes fundament 

Den er det bærende element. Med et stabilt fundament for dine skriverier, kan du bygge 
meget og højt. Der er ingen grænser for, hvor meget du kan udvikle dine tekster og stadig 
holde retningen med et godt fundament. 

Senere, når du har skrevet mange artikler, vil du støde på et begreb, der hedder 
cornerstone content. Det går ud på at skrive hovedartikler, der refererer til uddybende 
artikler andre steder i dine skriverier. Disse hovedartikler kaldes hjørnesten. Hvis ikke du 
har opstillet en tese og skabt et godt fundament, så har dine hjørnesten intet at hvile på. 
De vil smuldre og være nytteløse. 

Gør dét, der skal gøres for at finde din tese, du skal simpelthen finde den. Det er 
afgørende for din succes. Uden en tese skriver du ikke andet end en dagbog. 

Min tese for denne blog ville være: “De fleste mennesker har evnen til at blive bedre til at 
kommunikere og finde deres kreative side. De har bare brug for de rigtige værktøjer, 
motivation og vejledning.” 

Hvad er din tese? 



	  
	  
	  

Copyright  2015 Erik Back, www.erikback.com 

3. Skriv for at blive bedre 
Dine tekster skal ikke være perfekte. Din perfektionisme kan være en hindring for din egen 
succes. Den bedste artikel findes ikke, der er altid plads til forbedring. 

Når du skriver handler det ikke om dig, det handler om læseren og hvilken værdi du kan 
give. Det er læseren der afgør om din artikel er god eller ej. 

Du behøver ikke at bekymre dig om, hvor vidt dét du skriver er godt. Dét du skal have 
fokus på er, om du bliver bedre til at skrive, og om du får produceret noget. Det handler om 
effektivitet, udvikling og forbedring. 

Mine 7 tips til at skrive mere effektivt indeholder også links til de bøger og ressourcer, jeg 
bruger, når jeg skriver. 

4. Gået i stå? – så kom i gang med freewriting 
Freewriting er et fantastisk redskab til at komme i gang med at skrive. Det går ganske 
enkelt ud på at skrive non-stop i 5-10 minutter. Sæt en timer og gå i gang med at skrive. 

Når du skriver handler det om at producere og du er nødt til at hjælpe motivationen lidt på 
vej nogle gange. 

De første par minutter kommer der ikke noget meningsfuldt på papiret, men når tiden er 
gået vil du opdage at du er i gang med at skrive noget meningsfuldt. 

5. Gør din tekst nemmere at læse med LIX 
En tekst, der er let og hurtig at læse, bliver oftere læst, end en tekst der bruger lange tunge 
sætninger. Jeg bruger gerne LIX til hjælp, når jeg arbejder med læsbarhed. 

Hvis dit mål er at blive læst, og dine læsere kun har kort tid at læse i, så kan LIX være et 
godt redskab. LIX er et tal for, hvor let eller svær din tekst er at læse. 

Der er dem, der bruger LIX til alting, og dem der mener, at vores sprog bliver for simpelt af 
at bruge LIX. Derfor er min anbefaling at bruge LIX som et supplement, der kan hjælpe dig 
med at blive læst. 

En letlæselig tekst er ikke nødvendigvis en god tekst. En god tekst har et budskab, den 
giver værdi. I en verden hvor folk skriver mere en nogensinde, kan en svær tekst nemt 
blive overset, fordi læseren ikke har tid til at læse den. Om det er skidt eller godt kan 
diskuteres. I hvert fald er det ikke relevant for dig, hvis du vil læses. 

Når du skriver tekster til læsere, der ikke har ret meget tid, eller som skal læse meget (fx 
ansøgninger), så er det en god idé at holde et lavt LIX-tal. Din teksts læsbarhed afhænger 
meget af dit publikum og formålet med teksten. 
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Blogging og LIX 

Mine tekster ligger typisk på 30-35 i LIX. Det er en letlæselig tekst. Jeg kan lide at lege 
med tegnsætning, og jeg ser det som en udfordring at formidle et budskab så enkelt som 
muligt. Som blogger er udfordringen at vinde læserens tid og formidle et budskab hurtigt 
og let. 

Keep it simple stupid! 

Du kan vælge at skrive tunge sætninger med et højt LIX, men selvom de er interessante, 
vil læseren gemme teksten for at læse den senere, når han har bedre tid. Bedre tid, – det 
sker først den dag, der er to torsdage i samme uge. Læseren har ikke tid. Læseren vil 
have værdi, – hurtigt. 

Med tiden vil du finde din egen skrivestil, og du vil ikke længere have behov for at måle 
LIX. Dit fokus vil være at udvikle dit sprog og formidle et budskab. 

LIX når du skriver ansøgninger 

Jeg har læst mange ansøgninger. Nogle gange bliver jeg helt træt, når jeg ser en A4-side 
fyldt med bogstaver fra top til bund. 

Tit er sætningerne lange og fyldt med imponerende faglige vendinger, – gaab! Lad nu 
være med at skrive så tungt og kedeligt. 

Husk at læseren måske har 300 ansøgninger at læse. Dit formål med ansøgningen er at 
blive læst, husket og fundet interessant nok til at komme til samtale. Dit første skridt er 
derfor at gøre teksten nem at læse. Dét kan du gøre ved at bruge LIX. 

3 nemme regler 
Her er et par regler, du kan følge for at gøre din tekst nemmere at læse: 

• Hvis et ord har mere end syv bogstaver, så overvej om der findes et 
kortere synonym. 

• Brug kortere sætninger. Hvis du har svært ved grammatik og tegnsætning, så brug 
flere punktummer. 

• Brug et aktivt sprog. 

Du kan måle LIX ved at klistre din tekst ind i en online LIX-beregner. 

Hvad gør du, for at din tekst bliver læst? 

Hvis du har fået mod på at læse mere og blive endnu bedre til at skrive, så tag et kig på 
min side med ressourcer til at skrive eller læs min blog. 
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Hej. Jeg hedder Erik. 

Jeg holder meget af fængslende historier, god mad og at få 
sved på panden. Jeg har skrevet siden jeg var 7 år. 

Du kan… 

- skrive til mig på skribent@erikback.com  
- læse min blog 
- finde flere ressourcer 
- følge mig på Facebook, Twitter eller LinkedIn 

 

 

 

	  


