








Den digitale læser foretrækker papir

Sådan skriver du til den mobile læser



Den digitale læser foretrækker papir



Den digitale læser foretrækker papir (24)



De digitalt indfødte vil have papir (25)

• De unge foretrækker papir i højere grad end ældre. Danskere 
mellem 18-29 er den gruppe, hvor flest foretrækker papir - hele 
83%- Blandt de 60-69 årige er tallet 73% (2017).

• I 2020 foretrækker præcis det samme antal unge at læse 
fagtekster på papir: 83%. De unge skiller sig dog ikke ud i dag, som 
de gjorde i 2017. Det skyldes ikke en ændring i de unges 
præferencer, men at resten af befolkningen nu svarer mere på linje 
med de unge. Den del af befolkningen, der foretrækker papir, når 
de skal læse længere fagtekstertekster, er således steget fra 77% i 
2017 til 81% i 2020.



Fordele ved skærm – fordele ved papir (26)



Det mentale kort (28)

• Du placerer informationer på en side - så du 
kan forholde informationer til hinanden. 

• Du søger begyndelser og slutninger – så 
erkendelsen kan brydes op i sekvenser.













Sådan skriver du til den mobile læser





Flere sider = bedre overblik (173)







Kategorier
Kategorier hjælper os med at forstå det generelle, og det generelle er 
nemmere at forstå end det specifikke. 

Kategorier opdeler erkendelsen i sekvenser. 

Forbindelser
Forbindelser er tæt knyttet til vores forestillingsevne. Når ting sker 
efter hinanden, forestiller vi os, at de er forbundet. 

Det gælder også for sætninger: Hvis to sætninger står ved siden af 
hinanden, tænker vi, at de er forbundne. 





LÆSETEST 1



TEKST 1

De fleste borgere gør dagligt brug af offentlige digitale løsninger, når de f.eks. læser Digital Post fra det offentlige, bruger MitID til at godkende 
betalinger eller logge på offentlige og private tjenester, fremviser coronapas eller registrerer sig hos lægen med det digitale sundhedskort. 

Disse digitale løsninger er en stor del af vores hverdag og møde med den offentlige sektor. 

Derfor er det væsentligt for det offentlige, at borgerne har tillid til de offentlige digitale løsninger. 

En ny analyse har nu set nærmere på, hvordan det står til med borgernes tillid til den digitale offentlige sektor. Analysen viser, at 78 pct. af 
borgerne generelt har tillid til de offentlige digitale løsninger. 

Andelen af borgere, der har tillid til løsningerne, varierer især på baggrund af alder og i mindre grad i forhold til indkomst og etnisk oprindelse. 

Fx har 88 pct. af de 35-54-årige tillid til offentlige digitale løsninger, mens det for de 75-89-årige er 65 pct. Generelt er andelen af borgere med 
tillid til de offentlige digitale løsninger lavest blandt de unge (18-23 år) og ældste (+89 år).

Undersøgelsen viser samtidig, at der hos en del af borgerne er nogen usikkerhed om den offentlige sektors behandling af personlige oplysninger. 
F.eks. angiver 50 pct. af befolkningen, at de er enige i, at den offentlige sektor passer godt på deres personlige oplysninger, mens 13 pct. er 
uenige i dette udsagn. 37 pct. svarer "hverken eller".



TEKST 2

En ny analyse viser, at flertallet af borgerne har tillid til det offentliges digitale løsninger. Der er dog en del borgere, 
der er usikre på, om det offentlige passer godt på deres personlige oplysninger.

78 pct. af borgerne har tillid til det offentliges digitale løsninger, og det er alderen, der har størst betydning for graden
af tillid. Således ses den laveste tillid generelt hos de unge (18-23 år) og de ældste (+89 år). 88 pct. af de 35-54-årige 
har tillid, mens 65 pct. af de 75-89-årige har tillid. 

Halvdelen af borgerne er trygge ved, at den offentlige sektor passer på deres personlige oplysninger, 50 pct. Dermed 
er der også en del borgere, som har det omvendt: 13 pct. er utrygge herved, og 37 er hverken trygge eller utrygge.  

Det er vigtigt for det offentlige, at borgerne har tillid til de digitale løsninger. Digitale løsninger er nemlig helt 
afgørende for kontakten til borgerne. Det ses for eksempel i forbindelse med Digital Post eller MitID, som bruges til at 
godkende betalinger, logge på offentlige og private tjenester. Andre eksempler er coronapas og det digitale 
sundhedskort, som bruges hos lægen.



Afsnit

• Brug afsnit til at inddele teksten i 
emner

• Begynd afsnit med en 
emnesætning

• Brug forbindere efter 
emnesætningen.



TEKST 1

De fleste borgere gør dagligt brug af offentlige digitale løsninger, når de f.eks. læser Digital Post fra det offentlige, bruger MitID til at godkende 
betalinger eller logge på offentlige og private tjenester, fremviser coronapas eller registrerer sig hos lægen med det digitale sundhedskort. 

Disse digitale løsninger er en stor del af vores hverdag og møde med den offentlige sektor. 

Derfor er det væsentligt for det offentlige, at borgerne har tillid til de offentlige digitale løsninger. 

En ny analyse har nu set nærmere på, hvordan det står til med borgernes tillid til den digitale offentlige sektor. Analysen viser, at 78 pct. af 
borgerne generelt har tillid til de offentlige digitale løsninger. 

Andelen af borgere, der har tillid til løsningerne, varierer især på baggrund af alder og i mindre grad i forhold til indkomst og etnisk oprindelse. 

Fx har 88 pct. af de 35-54-årige tillid til offentlige digitale løsninger, mens det for de 75-89-årige er 65 pct. Generelt er andelen af borgere med 
tillid til de offentlige digitale løsninger lavest blandt de unge (18-23 år) og ældste (+89 år).

Undersøgelsen viser samtidig, at der hos en del af borgerne er nogen usikkerhed om den offentlige sektors behandling af personlige oplysninger. 
F.eks. angiver 50 pct. af befolkningen, at de er enige i, at den offentlige sektor passer godt på deres personlige oplysninger, mens 13 pct. er 
uenige i dette udsagn. 37 pct. svarer "hverken eller".



TEKST 2

En ny analyse viser, at flertallet af borgerne har tillid til det offentliges digitale løsninger. Der er dog en del borgere, 
der er usikre på, om det offentlige passer godt på deres personlige oplysninger.

78 pct. af borgerne har tillid til det offentliges digitale løsninger, og det er alderen, der har størst betydning for graden
af tillid. Således ses den laveste tillid generelt hos de unge (18-23 år) og de ældste (+89 år). 88 pct. af de 35-54-årige 
har tillid, mens 65 pct. af de 75-89-årige har tillid. 

Halvdelen af borgerne er trygge ved, at den offentlige sektor passer på deres personlige oplysninger (præcis 50 pct.). 
Dermed er der også en del borgere, som har det omvendt: 13 pct. er utrygge herved, og 37 er hverken trygge eller 
utrygge.  

Det er vigtigt for det offentlige, at borgerne har tillid til de digitale løsninger. Digitale løsninger er nemlig helt 
afgørende for kontakten til borgerne. Det ses for eksempel i forbindelse med Digital Post eller MitID, som bruges til at 
godkende betalinger, logge på offentlige og private tjenester. Andre eksempler er coronapas og det digitale 
sundhedskort, som bruges hos lægen.



Befolkningsundersøgelser



Afsnit og emnesætninger (160)



Befolkning (161)



Afsnit (98-113)

• Brug afsnit til at inddele teksten i 
emner

• Begynd afsnit med en 
emnesætning

• Brug forbindere efter 
emnesætningen.



Afsnit og emnesætninger (160)



Den mobile læser (107)



Læsetest 2

6 sekunder



TEKST 1

Hvis I har fælles forældremyndighed og har jeres børn 

lige meget, kan der som udgangspunkt ikke fastsættes 

børnebidrag. I forsørger børnene hver især ved at have 

dem boende halvdelen af tiden.



STOP



TEKST 2

Hvis I har fælles forældremyndighed og har jeres børn 

lige meget, så kan der som udgangspunkt ikke fastsættes 

børnebidrag. Det skyldes, at I hver især forsørger 

børnene ved at have dem boende halvdelen af tiden. 



STOP



Befolkningsundersøgelser



Afsnits læsbarhed (158)



Afsnit (98-113)

• Brug afsnit til at inddele teksten i 
emner

• Begynd afsnit med en 
emnesætning

• Brug forbindere efter 
emnesætningen.



Den mobile læser (107)




