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Casestory

Skriveskabelon for eksempelfortælling,
der skaber og forstærker interesse
Navn: Casestory
Kategori: Nyhedsskabelon
Formål: Nyheds- og vidensformidling
Længde: 1.500- 2.000 tegn inklusive mellemrum
Læsetid: 2-4 minutter
Definition: Skabelon for en fortælling om en bestemt person, begivenhed
eller aktivitet, hvor det beskrevne repræsenterer et konkret, specifikt
eksempel på et generelt fænomen

Beskrivelse
Du kender casestories fra ugeblade: Manden, der tre gange har overlevet kræft.
Kvinden, som efter 40 år alene finder kærligheden. Pigen som kæmper med
spiseforstyrrelser, men nu har fået fred med sin krop ... Casestories bliver slugt
af læserne, fordi de har et menneske i centrum, som vi af forskellige grunde
interesserer os for, og som vi i mange tilfælde kan identificere os med. Casestory er en effektiv skabelon til at fange læseres opmærksomhed og
introducere, vise og forklare fænomener og aktiviteter, som læserne er
ubekendte med. Det er en nyhedsskabelon med en høj grad af vidensmæssig
formidlingsværdi.

Anvendelse
Du kan i kirke og sogn bruge Casestory til to ting, nemlig at fortælle
historier om enkeltpersoner og om aktiviteter. Historierne om personer
kan belyse livsvalg, personlig udvikling, tro og trends, blandt fx unge i
sognet. Historierne om kirkehandlinger og kirkeaktiviteter kan fortælle
og vise, hvad disse konkret består i. Det sker ved at inddrage og bruge
deltagere i handlinger og aktiviteter i Casestory og via dem gøre
fortællingen nærværende, konkret og interessant.

Styrker
Sætter ansigt på - casestory repræsenterer afprøvet og effektiv formidling
via personer og deres fortællinger om mennesker i kirke og sogn og om
kirkelige handlinger og aktiviteter. En case sætter et ansigt på et emne eller
problem og gør det konkret og begribeligt
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Overskrift
Skabelon for casestory-overskrift:
Navn ___________ (udfyld selv) gør ______________ (udfyld selv) i forhold til
emne/problemstilling_____________ (udfyld selv)
Navn er navnet på person i casestory, gerne med fornavn
Gør er den handling, personen udfører og fortæller om i casestory
Emne er den kirkehandling, aktivitet, problemstilling eller emne som
casestory handler om og skal belyse

Eksempler på overskrifter for Casestory:

Ea og Leif blev viet i uldtrøje og
gummistøvler efter juletræsfældning

Morten var i tvivl om at blive konfirmeret,
men denne ting overbeviste ham
Hanne og Marianne mødtes i kirkekoret
og blev livslange veninder

Udfordring
Som skribent kan du
fokusere din opmærksomhed på:
Husk at casestories, selvom det
er fortælllinger, kun
og udelukkende
består af og handler om fakta
Finde gode personer og eksempler, der kan danne
grundlag for en
"story"

Tips
xxxxx
Find egnede
personer til casestories ved at spørge dig omkring
Tjek med de ansvarlige for kirkens
aktiviteter - de kan
måske hjælpe dig
med at finde den
rette person
Vær 100 procent
åben over for personen om at en
case-story er personlig og nogle
gange går tæt på

Succeskriterier
En case-story er en
succes, hvis den
Som det er hensigten, lykkes med at
formidle "det store
gennem det små"
Viser og formidler et
mennesker og dettes
fortælling på en
ægte og overbevisende måde
Omhandler et vigtigt
og måske også
aktuelt emne
Generelt overholder
mindst 80 procent af
skabelonkravene
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Eksempel casestory

Eksempeltekst med inspiration fra folkekirken.dk
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