
Tre gode råd til at skrive et læserbreve. Den superkomprimerede intro. 
 

Vil du gerne sætte fokus på en sag, kan et læserbrev være en mulighed. Journalister holder tit øje med 

debatstof for at finde historier, de kan følge op på redaktionelt. Her lidt lyn-fifs. 

1. Det skal du gøre dig klart, inden du skriver: 

 Skriver du til en lokalavis, et regionalt medie eller et landsdækkende medie?  

 Hvad er formalia? 

 Er der en krog? 

 

Om du skriver til et lokalt, regionalt eller landsdækkende medie har betydning for, hvilke emner du kan 

tage op. Lokale og regionale medier gider udelukkende tage stof, som handler om deres eget område. Det 

kunne for eksempel være, at det lokale sprogcenter risikerer at fyre på grund af udbud, at flere kursister 

fravælger danskuddannelse i X-by, efter selvbetaling blev indført, eller at virksomheder i Y-by er imod 

paradigmeskiftet, fordi de vil mangle arbejdskraft. Du kan sagtens skrive om større politiske tiltag – men de 

skal vinkles regionalt eller lokalt.  I de landsdækkende medier er dét ikke er parameter, men her er 

konkurrencen om spalterne stor, så det kan være svært at få bragt sit indlæg.  

Formalia er forskellige fra medie til medie, for eksempel hvor langt dit indlæg må være. Tjek inden du går i 

gang – og overskrid ikke, for det bliver bare skåret eller fravalgt. Mange vil desuden gerne have din adresse 

og indimellem ved længere formater dit foto. Tjek alt dette, inden du skriver, så er det nemmere at tilpasse.  

Endelig er det godt at tænke over, om du kan ”hænge” dit debatindlæg på ”en krog”, det vil sige noget 

aktuelt. Det må med andre ord meget gerne handle om noget, som er oppe i tiden. Det kan fx være, at der 

kommer lovforslag, som påvirker integrationen – eller det kan være lokale eller regionale udviklinger eller 

hændelser, man kan vinkle på. Journalister kalder det en ”nyhedskrog”, og pointen er bare, at det er 

nemmere at komme i avisen med noget aktuelt end ”old news”. 

2. Det skal du gøre dig klar, når du skriver: 

 Hvad er dit budskab 

 Hvordan får du det bedst frem – personlig fortælling, et provokerende synspunkt, nuanceret svar? 

 

Typisk kan et læserbrev ikke være særligt langt. Det er derfor en god idé på forhånd at afklare, hvad dine 

tre væsentligste pointer er og centrere indlægget om dem. Du må meget gerne være lidt humoristisk eller 

provokerende – og husk at få pointerne frem fra start, der er sjældent plads til at være længe om det.  

Det kan også være en god idé at tage udgangspunkt i en personlig beretning, så der kommer kød & blod 

bag ordene – eller fortæl om en af dine kursister og hvad du mener om de vilkår han/hun bydes og hvorfor. 

Der må nemlig meget gerne være ”mennesker” i historien til at understrege dine pointer og argumenter. 

Du kan også skrive læserbrev som ”modsvar” til andres læserbreve, hvis du for eksempel er uenig. Så gør 

opmærksom på det i starten a la ”Mandag skrev Jens Jensen, at x, men det er efter min overbevisning Y”. 

 

Man kan også være flere, som skriver sammen. Det kunne eksempelvis være lærerne på skolen (men husk 

at tjekke hvilke grader af ytringsfrihed, I så har), der henvendte sig til lokalpolitikerne via et læserbrev. Så 

kunne man starte med ”Kære lokalpolitikere. Ved I godt, at når I beslutter, at X, så Y. Vi er bekymrede for 

Z”.  



Det vigtigste råd er nok at følge med i debatstoffet. Her får du både en fornemmelse for, ”hvad der rører 

sig, og hvad der virker. Det kan være god inspiration, når du selv skal til tasterne. 

 

3. Det kan du gøre, når du HAR skrevet:  

DEL, del og del på de sociale medier. Du kan for eksempel bruge Twitter, hvor du kan give indlægget de 

hashtags, der skal til, for at du får bredt det endnu mere ud (det kan du læse mere om i kapitlet om Twitter 

i inspirationsmaterialet). Hvis dit debatindlæg ikke er online, kan du tage et billede af det i avisen og lægge 

op i dit opslag. Får du et læserbrev i, som handler om dit arbejde eller dine arbejdsvilkår, er du også altid 

velkomment til at kontakte os i Uddannelsesforbundets kommunikationsenhed, så vi også blive 

opmærksomme på, at der er noget, vi kunne dele. Skriv til hkg@uddannelsesforbundet.dk og 

igl@uddannelsesforbundet.dk. 
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