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Styrket erhverv i gadeplan 
 

 

Øvelse: serieopslag 
Har du tænkt over, om serieopslag kunne være interessant for dig at lave?  

Der er en masse overvejelser, man skal gøre sig, hvis man vil lave serieopslag, fordi serieopslag 

kræver mere arbejde end andre slags opslag. Andre opslag kan være mere spontane, mens 

serieopslag skal have et gennemgående tema, koncept, sprog og målsætning. 

 

For at gøre det lettere for dig at lave serieopslag har vi lavet en liste af overvejelser, du skal gøre 

dig. 

 

 

 

1. Hvad skal dine serieopslag handle om? 

 

Dette første punkt er også det vigtigste, for dine serieopslag skal selvfølgelig handle om 

noget, og det skal være nogenlunde det samme hele vejen igennem. Det kunne fx være 

trends i din branche. 

 

Skriv dine idéer her: 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

2. Er der nok at skrive om? 

 

Overvej kraftigt, om der er nok stof at skrive om i din serie. Hvis du kan komme på mere 

end 10 forskellige ting på stående fod, kan du sagtens lave en serie. Hvis du kun kan finde 4 

eller 5 ting, skal du overveje, om emnet er godt nok.  

Hvis du alligevel gerne vil lave serieopslag om emnet, så kan du overveje, om det skal være 

bundet op på en bestemt måned eller årstid. Det kunne fx være ”Forårs fredag” eller 

”Sommer søndag”. På den måde holder du konceptet til et begrænset antal. 

 

Skriv dine idéer her: 
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________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

3. Hvad skal dit serieopslag hedde? 

 

Det kan virke som tidsspild at lægge så mange tanker i et navn eller overskrift til dine 

serieopslag, men det er faktisk utroligt vigtigt. Som vi taler om i videoerne, så betyder den 

første linje virkelig meget. 70 % læser kun overskriften, så prøv at finde på et rigtig godt 

navn eller en god sætning, du kan starte alle dine serieopslag med.  

Du kan bruge allitteration, som vi har gjort i eksemplet ovenover med ”Sommer søndag” – 

altså to s’er lige efter hinanden. Du kan fx også skrive ”Ugens tip” eller ”Mandagens optur”. 

 

Skriv dine idéer her: 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

4. Kontinuitet og loyalitet over for dine følgere 

 

Når du laver serieopslag, skal du huske at være loyal over for dine følgere og læsere. Hvis 

du fx laver ”Mandagens optur”, skal du lave det hver mandag. Det går ikke, hvis du først 

lægger opslaget op om onsdagen. Dine følgere regner med dig, og hvis du begynder at lave 

om i tidspunktet, bliver det irriterende for dem.  

Hvornår og hvor tit kan du lægge serieopslag op?  

 

Skriv dine tanker her: 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 


