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Et generelt råd: Gør dig umage

› Tænk på, hvem du skriver til

› Kender din modtager f.eks. alle fagord?

› Præcist, tidssvarende og klart sprog giver
troværdighed

› Blandt modtagerne er der også flere, der går op i korrekt sprog

› Professionel skriftlig kommunikation er vigtig…

› … fordi modtagerne bedømmer ydelser og kompetencer ud fra 
helheden 
– faglighed, sprog, indhold, opbygning og udseende (og pris…)
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1. bud: Brug moderne retskrivning

› Overhold retskrivningen – og husk, at den ændrer sig

› Typiske synder:

› check (tjek)

› idag (i dag)

› ialt (i alt)

› linie (linje)

› incl. (inkl.)

› fx. (fx/f.eks.)

› jvf. (jf.)
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2. bud: Vælg en tone og hold den

› Skriv i den samme (gode) stil og tone 
– hele dokumentet igennem

› Beslut dig f.eks. for, hvordan du skriver et navn

› Femarnbælt, Fehmarnbælt, Femernbælt, 
Femarn Bælt, Fehmarn Bælt eller Femern Bælt?

› Ofte er der flere forfattere til et skriv…

› … så få én person til at konsekvensrette hele teksten

› Titler, tal og de ord, hvor der er valgfrihed mellem flere stavemåder, 

f.eks. kolleger/kollegaer



5

3. bud: Skriv aktivt

› Forsøg at skrive så aktivt som muligt

› For mange passiver gør sproget upersonligt og tungt

› Det foreslås > Vi foreslår

› -ing, -ning og -else trækker passiv form efter sig

› ”foretage en undersøgelse” = ”undersøge”
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4. bud: Skriv kort og uden fyldord

› Sæt flere punktummer

› Tomgangsord og fyld

› umiddelbart

› imidlertid

› i og for sig

› osv.

› mv.
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5. bud, som handler omkring ift. forholdsord

› ift. (den dovne skribents svøbe)

› 'om' vs. 'omkring'

› Vi sidder omkring bordet og taler om sprog

› 'forståelse af' vs. 'forståelse for' (betydning vs. empati)

› 'spørge (ind) til' vs. 'spørge om' (helbredstjek vs. afklaring)
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6. bud: Undgå papirklicheer og kancellisprog

› Papirklicheer er ord, som måske går an på tryk, men som vi 
sjældent bruger i almindeligt talesprog. De er også værd at 
undgå, når vi skriver.

› Gør teksten tung, stiv, formel og upersonlig

› Signalerer selvhøjtidelighed

› Lægger distance til læseren

Skriv Skriv ikke

Hvis Såfremt

Hvordan Hvorledes

Som Hvilket

Så Således, at
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7. bud: Sammensatte ord

› en barmedarbejder vs. en bar medarbejder

› en tysklærer vs. en tysk lærer

› en rødspætte vs. en rød spætte

Huskeregel: Mere tryk på første led = ét ord

› Det gælder også lange sammensætninger:

› sommerferielønsinformation

› spørgeskemaudfyldningsvejledning

› webredaktør

› teambuildingkursus
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8. bud: Nogen/nogle, køre/kører, -ende/-ene

› Nogen betyder 'nogen som helst', 'nogen overhovedet'

› Der var ikke nogen i kopirummet

› Nogle betyder 'et par', 'visse', 'en del', 'enkelte'

› Det var nogle dårlige evalueringer

› Nutids-r eller navneform?

› Jeg ændrer... kører... lærer… cykler (præsens/nutid)

› Jeg vil ændre... køre... lære… cykle (infinitiv/navneform)

› Løbende eller løbene?
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9. bud: Ligge/lægge

› Ligge er noget der ligger stille, 
mens lægge er en bevægelse.

› Bogen ligger på bordet (stille)

› Jeg lægger bogen på bordet (bevægelse)

› Krydstjek med sidde og sætte

› Jeg lægger (sætter) gaverne under juletræet

› Gaverne ligger (sidder) under juletræet
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10. bud: Komma og andre tegn

› Komma efter forfelt

› Til min store overraskelse blev kunden glad for rapporten

› Når svalerne flyver lavt, (bliver det regnvejr)

› Ikke altid komma før 'at'

› Mellemrum mellem tal og %-tegn

› Kort bindestreg vs. lang tankestreg

› Brug af citations-/anførselstegn


